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ZADEVA : Navodilo za oddajo vzorcev vin DV-Šentjernej

Vse vinogradnike obveš amo, da letos prvi zbiramo prijave za oddajo vin na
ocenjevanje, katerega organizira DV-Šentjernej preko interneta oz. s pomo jo
spletne strani DV-Šentjernej (www.dv-sentjernej.si)
V rubriki ocenjevanja najdete obrazec za oddajo vzorca vin. Za vsako vino oz. vsak
vzorec morate izpolniti nov obrazec.
Kdor nima te možnosti, ali prijave ne zna oddati, lahko to stori v asu, ko je laboratorij
odprt in sicer tako, da vse podatke posreduje laborantu in ta vas vpiše v obrazec na
spletni strani. Laboratorij je odprt ob torkih, etrtkih in nedeljah v obi ajnem asu kot
do sedaj.
V etrtek 8.3.2012 pa lahko prijavite svoj vzorec tudi po telefonu (051 688 738) med
18.00 in 20.00 uro.
Pri izpolnjevanju bodite pozorni na nekatera polja in sicer:
-vsa polja ozna ena z zvezdico morajo biti vpisana obvezno preden vzorec potrdite,
-kot je dolo eno morate v dolo ena polja vnašati podatke ro no ali jih izbrati iz
predlaganega ( e imate ve vzorcev uporabite po potrditvi funkcijo razveljavi in na ta
na in vam ne bo potrebno vseh podatkov vnašati še enkrat),
-pred potrditvijo preverite to nost podatkov, saj se bodo ti podatki uporabljali tudi na
priznanjih oz. plaketah,
-pod rubriko koli ina istega vzorca vpisujte resni ne podatke, saj bo komisija ob
pobiranju to tudi pregledala,
-pobiralce vzorcev bo po »goricah dolo il« upravni odbor društva. Pobiranje vzorcev
se bo izvajalo 9. in 10.3.2012. Pobiralci vas bodo poklicali na številko, katero boste
navedli na obrazcu ob prijavi vzorcev,
-oddaja prijav je možna do 8.3.2012 do 24.00 ure. Kasnejše prijave niso možne
(zaradi obdelave podatkov).
Vinogradniški pozdrav!
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