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ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Στον διαγωνισμό ποιότητας ελαιολάδου 

KALAMATA OLIVE OIL AWARDS 2020 
Επωνυμία επιχείρησης: ……………………………..………………………………………...………………………………..………….. 

ΑΦΜ: …………………………..………….…………………..ΔΟΥ: ……………………..………………….….…………………….. 

Διεύθυνση: …………………………………..……..…………………..ΤΚ:………..… Πόλη:…………………………………………. 

Τηλέφωνο: ……………….………………....Κινητό:…………………..…………….……Fax:……………………………..…..…. 

E-mail: ………………………………………………………………………….….…..Site: ………………………………..…………………. 

Δραστηριότητα:……………………………………………….………………………………………………………………………………… 

Υπεύθυνος: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ο υπογράφων παραγωγός/τυποποιητής του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου με τις εμπορικές ονομασίες: 

1. .……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Έχοντας αναγνώσει και κατανοήσει τον κανονισμό του Διαγωνισμού, δηλώνω ότι:  

• τα δείγματα των οποίων είναι αντιπροσωπευτικά μιας ποσότητας τουλάχιστον 10tn που κυκλοφορεί τυποποιημένο 
νομίμως στην Ελληνική ή/και διεθνή αγορά 

• επιθυμώ τη συμμετοχή του/των δείγματος/των  που περιγράφονται ανωτέρω στον ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ εξαιρετικά 

παρθένου Ελαιολάδου KALAMATA OLIVE OIL AWARDS που θα διεξαχθεί 14  Mαρτίου 2020, επισυνάπτοντας 
όλα τα έγγραφα που προβλέπονται από τον Κανονισμό του Διαγωνισμού 

•  αποδέχομαι την απόφαση της γευσιγνωστικής επιτροπής καθώς και την κατάρτιση καταλόγου μόνο με τα βραβευμένα 
δείγματα ελαιολάδου (η βαθμολόγηση των άλλων δειγμάτων δεν θα ανακοινωθεί).  

• συμφωνώ να παραδώσω έως το Σάββατο 29 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 3.00 μμ, τρία (3) δείγματα 500ml ελαιολάδου 
παραγωγής ελαιοκομικής περιόδου 2019-2020 και να συμπληρώσω τα κατάλληλα έντυπα. (1 φιάλη 500 ml 
σκουρόχρωμη τύπου MARASKA ή DORICA, σφραγισμένες, χωρίς ετικέτα ή άλλα διακριτά, και 2 φιάλες 500 ml 
ετικεταρισμένες με τα διακριτικά στοιχεία της εταιρίας) 

• αντιλαμβάνομαι ότι η συμπλήρωση ελλιπών εντύπων θα αποκλείει τη συμμετοχή μου στο Διαγωνισμό.  

• συγκατατίθεμαι για τη χρήση των πληροφοριών που αφορούν την εταιρεία μου για τους σκοπούς του Διαγωνισμού 
(Οδηγία N.196/2003), στα πλαίσια προώθησης και διάδοσης πληροφοριών εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
διεθνώς.  

 
Οι πληρωμές γίνονται με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό του Α.Σ. Καλαμάτας: 
(80,00 € + ΦΠΑ = 99,20 €) για το πρώτο δείγμα και (60,00 € + ΦΠΑ = 74,40 €) για κάθε επιπλέον δείγμα. 
Τράπεζα Πειραιώς – IBAN:  GR13 0171 1440 0061 4404 0030 488 
αναφέροντας σαν αιτιολογία «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» και το όνομα του καταθέτη. 
 
Τέλος παρακαλούμε να αποστέλλονται ή παρούσα δήλωση συμμετοχής μαζί με το αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής 
στο email: asin_kal@otenet.gr 
 
Ημερομηνία: ….… / ……. / ………..Υπογραφή/Σφραγίδα 
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