8° Concurso Internacional
« Cafés Torrados na Origem » AVPA-Paris 2022
Ficha de Inscrição
Por favor, preencha o formulário abaixo :
Nome da empresa a ser faturada :
Marca comercial (se houver) :
Atividade Principal : cafeicultor/torrefador
Página web:
Nome da rua e número:
CEP :

Cidade :

Estado :

País :

Nome para contato
e-mail
Telefone fixo :

Sobrenome :

Nome :

Celular :

Adesão e taxas do concurso

B

110 € para um cafeicultor, “Café de plantação”
550 € para qualquer outro profissional
1 500 € para uma organização profissional
Taxa de degustação para os cafés em infusão : 150 € para cada degustação

C

Taxa de degustação para os cafés expressos: 200 € para cada café

D

Acesso as notas comparativas do júri (120€ /café)

A

Adesão AVPA:

Número de cafés x 120

…………. €
……… x 150 …………. €
……… x 200 …………. €
……… x 120 …………. €

MONTANTE TOTAL A + B + C + D (a ser pago até 31 de outubro 2022)
(A IVA sera adicionada na fatura para empresas francesas ou para empresas europeias que não tenham fornecidos o número de IVA)

Escolha seu modo de pagamento.
A AVPA enviará a você uma fatura com as instruções de pagamento.
Para as transferências bancárias, os custos são arcados pelo remetente, por
isso a AVPA recomenda o pagamento por cartão de crédito.
ATENÇÃO : Sua inscrição só será válida após o recebimento integral do
pagamento.

………. €

Cartão de crédito
Transferência bancária
Cheque

Condições Gerais :

1. O concurso da AVPA é reservada aos membros da AVPA em dia com
suas anuidades.
2. O membro da AVPA reconhece o direito da associação de mencionar
seus membros e os resultados do conc por qualquer meio apropriado na
mídia que escolher (Página web, catálogo, fichas, etc.).
3. O produtor apresentará no devido tempo um lote com amostras de:
- 4 unidades de venda (4 x 250 g ou 4x 1/2 lb minimum) de cada um dos
produtos em questão
(grãos de café)
O produtor será responsável pela entrega adequada da mercadoria na
sede da Associação em Paris.
4. Quando os resultados forem anunciados, os diplomas assinados serão
enviados por e-mail e os originais serão entregues aos vencedores que
virão a sede da associação ou enviados por um correio especial às
custas dos beneficiários.
5. Se o produtor tiver recebido uma medalha, ele poderá colocar em sua
embalagem uma reprodução da medalha de acordo com uma licença
proposta pela a AVPA que o produtor deverá assinar antes de utilizar o
prêmio.

6. Ao final da competição, o ganhador reconhece o direito da AVPA de fazer
o melhor uso de suas informações e produtos, particularmente no caso de
seus eventos e cursos de treinamento, e se compromete a participar do
esforço promocional.
Para isso, deverá enviar para a AVPA o mais rápido
possível :
Todas as informações e fotos necessárias ao estabelecimento com
u ma ficha de ap res en ta ção d o p rod u tor e d o prod u to.
Para cada café premiado uma quantidade de pacotes de café em
unidades de venda (café moído par aa prensa francesa e grãos de café
para o expresso) de acordo com a seguinte distribuição :
- Café de Plantação : 20 pacotes
- Café Torrado : 50 pacotes
- Café de organização profissional : 20 pacotes por membro
7. O produtor declara ter lido os estatutos da associação e as regras de
participação. Declara que aceita todas as cláusulas sem reservas ou
restrições
Consequentemente, ele declara que renuncia a qualquer recurso contra
o organizados AVPA, que declina qualquer responsabilidade por
qualquer erro ou omissão.

□ Eu concordo com os termos e condições gerais do 8° Concurso Internacional de « Cafés Torrados na Origem » AVPA 2022.
Você também está comprometido com os direitos e deveres detalhados no documento descritivo que preenche este formulário de registro.

Este formulário de registro e a descrição dos cafés com o
rótulo comercial devem ser recebidos em Paris
até 31 de outubro de 2022, no máximo, para o seguinte
endereço:
AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles
Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France Tel: +33 1 44 54 80 32 Mail: contact@avpa.fr

8° Concurso Internacional
« Cafés Torrados na Origem » AVPA-Paris 2022
Ficha descritiva dos cafés
Nome da empresa a ser faturada :
Café 1

Café 2

Café 3

Nome do café como escrito
no rótulo

Local de
torrefação, se
diferente

Local de colheita do café

Nome do cafeicultor
Informações ou torrefador
a serem
País
incluídas
Região
nos
diplomas
Cidade
dos
Nome da Fazenda
produtos
premiados
Altitude
com
medalhas
Variedade(s)
(*)
vegetal(is)
País
Região
Cidade

Denominação de origem? (AOP, IGP)
Certificados ? (Orgânico, comércio
justo, outro…)
Volume a ser torrado nos próximos
12 meses? Em kilos
Unidade de venda habitual
(500g, 250g, 1 oz, 1lb)
Preço de varejo recomendado por unid.

Para mais de três cafés, favor imprimir uma nova página

Marca comercial (se
houver) como no rótulo

Marque a(s) degustação(ões)
necessária(s) com um X
Número de
Degustação(ões)

Filtro

F

Expresso

E

N° de degustações

E+F

Vencimento do produto
(*) Nessas linhas você indica o que deseja que apareça em seu diploma.
Se você não quiser indicar um elemento (por exemplo, nome do produtor), você não preenche o campo.
Atenção : qualquer alteração nos diplomas impressos estará sujeita a uma taxa adicional de 50 euros.
O participante da competição garante que os cafés que apresenta à competição são representativos da produção
anunciada, estão livres de quaisquer aditivos, respeitam as boas práticas da profissão, estão em conformidade com os
regulamentos sanitários europeus em vigor e são provenientes das plantações ou das regiões de produção declaradas.

O produtor enviará um lote representativo de 4 unidades de venda (de 250 g. ou 1/2 libra mínimo) para cada produto inserido
(grãos de café).
O produtor será responsável pelo recebimento correto
das amostras na sede da Associação em Paris
até 31 de outubro 2022 no seguinte endereço :

AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles
Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France Tel: +33 1 44 54 80 32 Mail: contact@avpa.fr

