
Cotização anual AVPA: 

.    110 € por produtores individuais 

.    550 € por profissionais > 100 KL 

. 1 500 € por organização coletiva 

 
 

……….. € 

 
 

A B C D TOTAL 

+ + + = ………….……… € 
 

 

………… € 

 

B 
+ IVA : Se necessário, ou seja para empresas francesas, ou 

européias que não forneceram um número de IVA : 
 

20% x (B+C+D) =           ……….……… €  

……….. € C 

Serviço opcional: acesso as notas 
compartivas do júri : 120 € / azeite 

 

…………€ 
 

D 
 

TOTAL IVA incluída                               = 
 

………….………€ 
  Cheque Escolha o seu modo de pagamento. AVPA lhe enviará uma fatura com instruções de como 

proceder. ATENÇÃO : para transferências bancárias, os custos são suportados pelo 

remetente AVPA, portanto recomenda o pagamento por cartão de crédito. 

 Sua participação só será válida após o recebimento do pagamento integral. 

 Tranferência Bancária 
 Cartão de crédito (on line) 

 

 

 

20° Concurso Internacional « Azeites do Mundo » 

 

                                      Ficha de inscrição “Azeites de Oliva Naturais” 

Por favor, preencher o formulário detalhado abaixo : 
 

Nome da  empresa ou do produtor : 
(Dono da marca registrado no concurso AVPA): 

Marca(s) Comercial(ais) se houver : 

Atividade principal : produtor/moleiro/distribuidor/… IVA N° : 

Página web: 

Nome da rua e número: 

CEP: Cidade: 

Estado / Província: País: 

  Contato Sobrenome: Nome: 

E-mail  

Telefone : Celular: 

Cotização anual e taxa do concurso: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Condições gerais (trecho). O documento está disponível na sede da AVPA ou mediante solicitação on-line em contact@avpa.fr 

1. O concurso AVPA é reservado aos membros AVPA com o pagamento em dia. 

2. O aderente reconhece o direito da associação de mencionar os seus membros e os resultados do concurso por qualquer meio apropriado nos 
suportes e meios que terá escolhido (site Internet, catálogo, fichas, etc.). 

sede da associação ou enviados por correio, às expensas dos vencedores. 

5. Ao final da competição, o medalhista reconhece o direito da AVPA de fazer o melhor uso de suas informações e produtos, 

particularmente no contexto de seus eventos e cursos de treinamento, e se compromente a participar do esforço promocional. 

Para tanto, deverá enviar para a AVPA o mais rápido possível 

a) Todas as informações e fotos necessárias para a elaboração de uma folha de apresentação do produto e do produtor. 

b) Para cada azeite de oliva premiado, pelo o menos duas caixas de garrafa de azeites (de no mínimo 250 ml) 

6. Se vencedor, o produtor é autorizado a colocar nas suas embalagens uma reprodução da medalha, de acordo com uma licensa proposta pela AVPA 
que o produtor deve assinar antes de qualquer uso do prêmio. 

7. O produtor declara que leu os estatutos da associação e as regras de participação, que aceita sem reservas ou restrições, e declara que renuncia 

a qualquer recurso contra a AVPA, que declina toda responsabilidade por erro ou omissão. 

Nome:                                                                                                                            Data: 
 
 

 

 
 

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

Custo da degustação 100 € por azeite, para os 
três primeiros azeites inscritos Quantidade de 
azeites (≤3): ……… x100 = 
Custo da degustação 50 € por azeite à partir do 
4°. Quantidade de azeites (≥4):……………… x50 = 

□ Eu aceito as Condições Gerais do 20° Concurso Internacional « Azeites do Mundo » AVPA Paris 2022. 
Você está comprometido com os direitos e deveres detalhados no documento descritivo enviado com este formulário. 

AVPA-Paris 2022 - Especial Hemisfério Sul

A ser pago antes de 15 de agosto de 2022 :

 A 

Esta ficha de inscrição, devidamente preenchida, deve chegar, juntamente com os rótulos comerciais dos azeites no concurso, 
antes de 15 de agosto de 2022 no seguintes endereço: 

3. O produtor enviará antes de 15 de agosto de 2022 pelo menos 4 garrafas (de no mínimo 500 ml) de cada zeite de oliva inscrito no concurso. 

O produtor será responsável pela entrega adequada da mercadoria na sede da Associação. 

4. Quando os resultados forem anunciados, os diplomas assinados serão enviados por e-mail e os originais serão entregues aos vencedores que virão à 

mailto:contact@avpa.fr


 

 

20° Concurso Internacional « Azeites do Mundo » 

 

Ficha descritiva dos “Azeites de Oliva Naturais” 
 
 
 

Nome do Produtor ou da empresa (ver página 1): 

 Azeite de Oliva 1 Azeite de Oliva 2 Azeite de Oliva 3 
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Definição 
do azeite 
de oliva 
(como 
indicado 
no rótulo) 

Marca comercial 
(se existir) 

   

Nome da gama do azeite 
(se existir) 

   

Nome do azeite no 
concurso (se diferente) 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

Preparação 
do azeite 
de oliva 

País    

Região    

Cidade/vilarejo    

Nome da fazenda    

Data de preparação 
(mês e ano) 

   

Variedade(s): 
(Arbequina, Frantoio …) 

   

Tipo de frutado: 
Verde/Maduro/
Preta 

   

Grau de intensidade: 
Intenso/Médio/Leve 

   

 

Local de 
engarrafam
ento (se 
diferente) 

País    

Região    

Cidade /vilarejo    

Nome de sua denominação de origem 
(AOP ou IGP ?) 

   

Você possui um certificado ? 
(orgânico, comércio justo, etc…) 

   

Qual é a sua unidade de venda usual?    

Volume à comercializar nos próximos 
12 meses ? 

   

Preço recomendado    

 
O participante do concurso garante que os azeites de oliva que apresenta no concurso são  representativos de sua produção, 

são constituídos de azeites de oliva puro sem nenhum aditivo e estão em conformidade com as regras sanitárias Européias em 

vigor. 

 

Para cada azeite de oliva em competição, 4 amostras de unidade de venda usual (500 ml mínimo) devem chegar antes de 

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 

AVPA-Paris 2022 - Especial Hemisfério Sul

15 de agosto de 2022 no seguintes endereço :  

Nome:                                                                                                                   Data: 
 
 

 

mailto:contact@avpa.fr
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