УДРУЖЕЊЕ ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА
„СВЕТИ ТРИФУН“
ДОЛОВО
Краља Петра I, бр. 5
26227 Долово
Тел/Фах: 013/2634-703
Моб: 063 892 3772, 069 397 19 58
Веб сајт: www.vinarijada.org.rs
Е-пошта: info@vinarijada.org.rs
Текући рачун: 200-2291390101001-70
ПИБ: 102532635
ПРОГРАМ 22. ВИНАРИЈАДЕ
ДОЛОВО 2020.
04.01.2020. (субота)
08:00 – 11:00 Базар вина на пијачном тргу у Долову
11.01.2020. (субота)
08:00 – 11:00 Базар вина на пијачном тргу у Долову
18.01.2020. (субота)
08:00 – 11:00 Базар вина на пијачном тргу у Долову
25.01.2020. (субота)
08:00 – 11:00 Промоција 22. Винаријаде и дељење пропагандног материјала на пијачном
тргу у Долову
04.02.2020. (уторак)
18:00 Предавања из области винарства и виноградарства у Дому културе Долово
06.02.2020. (четвртак)
09:00 – 15:00 Промоција Винаријаде, дегустација и продаја домаћих вина у сарадњи са
ТОП-ом и Секретаријатом за пољопривреду и рурални развој, у Панчеву на Корзоу
07.02.2020. (петак)
15:00 – 20:00 Пријем узорака младих вина за такмичење, у просторијама
Дома културе Долово
(Један узорак чине 2 (две) боце истог вина, цена по узорку је 200,00 динара)
08.02.2020. (субота)
08:00 - Промоција Винаријаде на пијачном тргу у Долову, дегустација и продаја домаћих
вина, бесплатно точење
- Дегустација и продаја домаће штрудле и колача чланица Удружења жена
„Доловке“ и гостујућих удружења жена
- Етно поставка домаће радиности
- Етно поставка опреме за прераду грожђа
09:00 Отварање 22. Винаријаде
10:00 Такмичење у брзом испијању шприцера
11:00 Бесплатна подела садница винове лозе за подстицај развоја виноградарства
12:00 – 15:00 Обилазак подрума Удружења „Свети Трифун“, Старе банатске куће код
Ђорђа Стајића и обилазак винограда и новог објекта Удружења
09:00 – 15:00 Пријем узорака младих вина за такмичење у просторијама Дома културе
Долово (Један узорак чине 2 (две) боце истог вина, цена по узорку је 200,00 динара)
15:00 Почетак рада комисије за оцењивање вина

17:00 Промоција и дегустација у Дому културе уз госте вечери
(КУД „Банатски вез“ Долово и музички оркестар)
19:00 Проглашење победника у свим категоријама вина (бело, розе, црвено и десертно)
20:30 Вечера са културно-уметничким програмом
14.02.2020. (петак – Свети Трифун)
08:00 – 12:00 Промоција 22. Винаријаде и продаја домаћих вина на пијачном тргу у селу.
12:00 Одлазак у виноград Удружења „Св. Трифун“ где ће се уз присуство свештеника
обавити симболично орезивање винограда
18:00 Отварање изложбе слика и етно поставке опреме за виноградарство у холу
oсновне школе
19:00 – 24:00 Завршно вече 22. Винаријаде са вечером у холу oсновне школе у Долову
- Културно уметнички програм - гости вечери: - КУД „Банатски вез“ Долово
- Специјални гост вечери
- Резање славског колача
- Додела признања
- Свечано проглашење победника
- Вечера
Госте ће забављати музички оркестар.
ЦЕНА УЛАЗНИЦЕ ЗА ЗАВРШНО ВЕЧЕ ЈЕ 1.500,00 дин.
Контакт телефони: 063 8270 799, 062 444 913, 062 827 8891, 063 892 3772
Е-пошта: info@vinarijada.org.rs
ДВАДЕСЕТ И ДВЕ ГОДИНЕ УДРУЖЕЊА ВИНАРА И ВИНОГРАДАРА “СВ. ТРИФУН” ИЗ ДОЛОВА

