
 

 

CONCOURS INTERNATIONAL 

WINE IN BOX 2020 

 

Reservado aos 

organizadores 

Code 

Producteur 

 

Nombre 

d’échantillons 

 

 

 Formulário de inscrição 2020  

Eu, abaixo assinado: Sobrenomome :……………………………….………..Qualidade……………………………………………….. 

                                     Sociedade :……………………………………………………………………………………….…………………………. 

o Aceito em participar do Concours International Wine In Box 2020. O sucesso deste concurso levará à 

participação no concurso de embalagens ecológicas e no concurso de design  

Número de vinhos apresentado(s) : ......  

o Forneço a ficha técnica de cada vinho apresentado. 

o Forneço o último boletim de análise (datado de menos de 6 meses) 

o Forneço a declaração de reivindicação para as DOP, IGP  

o Forneço o comprovante de certificação para os vinhos sem IG com ano de colheita e / ou menção de casta 

o Forneço uma imagem do revestimento do vinho apresentado (para verificação das menções legais). 

o Forneço uma foto do BIB (para a comunicação). 

o Acrescento a minha ficha de inscrição, para o pagamento de 65,00 Euros (sem impostos) por vinho 

apresentado. 

o um cheque a ordem de: AMELOVIN  

o soit cópia do recibo de transferência a: Amelovin (as taxas do banco devem ser assumidas 

pelo expedidor) (Dados da conta bancária abaixo). 

BANQUE    Banque Populaire Occitane 226 route de Narbonne 31400 TOULOUSE   

Code Banque  17807                        Indicatif   00033 

N° compte  95421696406                      Clé RIB  71 

IBAN : FR76 1780 7000 3395 4216 9640 671 

BIC : CCBPFRPPTLS  

o Comprometo-me a respeitar o conjunto dos artigos do regulamento e atesto solenemente a exatidão das 

informações dadas. 

Para os devidos fins.                      Data………………………………Cidade…………………………….. 

 Assinatura obrigatória :  

 

 

OS DOCUMENTO DEVEM SER ENVIADOS ANTES DE 22 DE FEVEREIRO DE 2020  

PELO EMAIL ame@best-wine-in-box.com  

OU PELO POST: AMELOVIN 

5 Rue Pierre de Coubertin 

31520 Ramonville Saint Agne - FRANCE 

(Atenção: as amostras e os documentos devem ser enviados a dois endereços diferentes) 

A data de recebimento dos documentos deve ser imperativamente respeitada (a data do carimbo do correio servirá como prova). 

O não cumprimento a qualquer uma das normas mencionadas levará a anulação da inscrição no Concurso. 

N. B. Não utilizar grampos para juntar as folhas (clipes possível) 
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As amostras (3 por vinho inscrito) devem ser encaminhadas segundo a sua escolha 

entre os dias 3° de fevereiro e 2 março de 2020 das 8h às 18h 

A seguinte endereço: (atenção: endereço diferente do endereço de envio dos documentos de inscrição) 

CONCOURS INTERNATIONAL WINE IN BOX 

ENSAT service DNO – c/o Camille Herry 

Avenue de l’Agrobiopole Auzeville Tolosane 

31326 Castanet Tolosan - FRANCE 


