
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Pannónia Női Borrend, a „Pannónia Aranygyűrű” pályázatát 2018-ban is meghirdeti fiatal 
borászok számára, mellyel a fiatal, pályájuk elején járó, de már értékes borokat alkotó, 
tehetséges borászokat kívánják elismerni. 

A díj: egy 14 karátos arany pecsétgyűrű és egy Vándorserleg.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 ▪ 35 év alatti életkor (a pályázat benyújtási határidejéig be nem töltött életkor).
 ▪ Minimum borász technikusi középfokú szakirányú végzettség.
 ▪ 2 éves borászatban eltöltött szakmai gyakorlat (családi pince, vagy alkalmazott bármely 
pincészetben).

 
PÁLYÁZATI ELEMEK:

A pályázó által készített bor
Pályázni olyan borral lehet, amely palackozott és NÉBIH által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel 
rendelkezik, minimum 300 palack készült belőle. Évjárat kikötés nincs.

A pályamű
Saját videóanyag elkészítése, amely dinamikusan, kreatívan, de közérthetően mutatja be: 

 ▪ A pályázó tevékenységét, borát és a borvidéket
 ▪ A pályázó közép- és hosszútávú céljait
 ▪ A pályázó mondja el véleményét a tudatos borfogyasztást népszerűsítő „Wine in moderation 
/ Bort mértékkel” kezdeményezés kapcsán: hogyan érhető el az attitűd változtás, mit jelent 
majd a szakmára nézve?

Követelmények:
 ▪ Egy maximum 5 perces, jó vizuális minőségű minimum 720p minőségű MP4, AVI, MOV, OGG 
formátumú videóklipp, amely készülhet mobiltelefonnal, fényképező géppel, HD kamerával 
stb. Profi kamera használata nem szükséges! A pályázó az általa készített videót eredeti 
formátumban egy adathordozón (pl. USB) eljuttatja a pályáztató számára.

 ▪ Pályaművet a youtube videómegosztó portálra is fel kell tölteni és a linkjét el kell küldeni 
a pannonianoiborrend@gmail.com  email címre. A videó beérkezése a beérkezést igazoló 
e-mail visszajelzéssel tekintendő véglegesnek.

 ▪ Az alábbi linken található, videóhoz kapcsolódó nyilatkozatot kitöltve, aláírva kérjük leadni a 
megadott címen. A nyilatkozat letölthető a www.pannonianoiborrend.hu oldalról. 

 ▪ Minden pályázó csak egy videóval pályázhat.



PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSI IDEJE, HELYE:

A Pályázó által készített bort (2 palack), a Pályaművet (videó) és az ahhoz tartozó aláírt nyilatkozatot 
kérjünk leadni 2018. december 3. és 7. között, 7-19 óráig az alábbi címen: 

Betonút ZRt. Irodaház, Porta
1133 Budapest, Pannónia u. 59-61,
A csomagoláson kérjük tüntesse fel: „Pannónia Aranygyűrű Pályázat”

ELBÍRÁLÁS 

A beérkezett pályaműveket és borokat szakmai zsűri bírálja el 2019. január hó folyamán. 

A zsűri tagjai: 
 ▪ Borbás Mária 
 ▪ Dr. Csizmadia András 
 ▪ Gál Tibor
 ▪ Káli Ildikó 
 ▪ Dr. Kállay Miklós
 ▪ Keményné Koncz Ildikó
 ▪ Kozma Kálmán 
 ▪ Mészáros Gabriella 
 ▪ Sebestyén Márta 
 ▪ Szepsy István 
 ▪ Dr. Zilai Zoltán

EREDMÉNYHIRDETÉS, DÍJÁTADÁS: 

2019. március hó folyamán, a hagyományoknak megfelelően ünnepélyes keretek között, a sajtó és 
a meghívott vendégek jelenlétében.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a pannonianoiborrend@gmail.com 
email címre várjuk.


