
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                       České Budějovice, 26 de janeiro de  2021 
 

 

Prezados amigos, 

Temos o prazer de convidá-los para o 

31.º Festival Internacional de Cerveja / XXXI. INTERNATIONAL BEER FESTIVAL BUDWEIS  
2021 que decorrerá de 26 de abril a 1 de maio de 2021 em České Budějovice. 

 O mais prestigiado festival nacional da cerveja dá às cervejarias a oportunidade de 
apresentarem sua produção ao público em geral, bem como aos profissionais e potenciais 
parceiros de negócios. A cidade de České Budějovice (Budweis) é uma metrópole regional da 
Boêmia do Sul, mas também uma metrópole mundial da cerveja. 

Uma parte importante e integrante do Festival Internacional da Cerveja é o prestigioso 
concurso de degustação pelo prêmio Selo Mundial de Cerveja 2021 / WORLD BEER SEAL 
2021, sendo o prêmio cervejeiro de mais prestígio na República Tcheca, e também pelo Selo 
Dourado de Cerveja / Gold brewers seal 2021. O festival também inclui duas categorias de 
concurso para produtores de águas minerais que competirão pelo título daFonte Tcheca 
Dourada e duas categorias para produtores de sidra onde será concedido o prêmio World 
cider seal. 

 As degustações anônimas periciais realizam-se com a participação de especialistas 
em cerveja, sommelieres independentes e profissionais da indústria de alimentos e 
certificação de qualidade. A objetividade e regularidade das competições profissionais serão 
garantidas pelas autoridades de certificação internacionais Bureau Veritas, TÜV SÜD Czech, 
3EC International eAutoridade Estadual de Inspeção de Agricultura e Alimentos. Os 
vencedores das categorias individuais do título também adquirem o direito de utilizar a 
respetiva designação para fins promocionais. 

A tradição e o prestígio que o festival ganhou ao longo de mais de trinta anos são 
confirmados pelo interesse em participar, quando no ano passado 271 cervejarias de vinte 
e quatro países de todo o mundo se apresentaram no festival, oferecendo um total de 
1409 amostras para os concursos! 



 
 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO no concurs de degustação     
WORLD BEER SEAL 2021, 

1. Envio da inscrição vinculativa até 30 de março de 2021                                                                                            
A inscrição pode ser preenchida e enviada eletronicamente 
em:http://pivofestival.cz/prihlaska/ 
ou enviada eletronicamente para o e-mail alois.srb@centrum.cz 
O recebimento da inscrição sempre será confirmado. 
 

2. Entrega ou envio de todos os tipos de amostras de degustação em um volume de 6 
litros de cada amostra inscrita (em vidro, lata ou plástico) até 23 de abril de2021 
parao  endereço:                  Výstaviště České Budějovice a.s.,Husova 523/30,             
370 05 České Budějovice, República Tcheca 

           Jitka Šítalová    +420 724 504924      sitalova@vc.cz 
 

3. Os participantes do concurso terão direito a 2 amostras grátis, por cada amostra 
adicionalvamos requer por meio de fatura ou contrato o montante de 20 euros. 

 

 Os participantes do concurso também podem propor a nomeação de seu especialista                     
             delegado para a comissão de avaliação profissional. 

 
 

PROGRAMAÇÃO DAS DEGUSTAÇÕES PERICIAIS 
De segunda-feira, 26 de abrildas  9h00, atéa quinta-feira, 29 de abril de 2021, degustação de 
38 categorias  para o  Selo  Dourado de Cerveja / Gold brewers seal 2021 
Nasexta-feira, 30 de abril das 10h00 
Degustação para o vencedor absoluto do WORLD BEER SEAL 2021 

 

  NO SÁBADO, 1 DE MAIO DE 2021                           18h00 Anúncio oficial de resultados 
 
Será um grande prazer recebê-los como convidados, ou participantes ativos em concursos 
de degustação, ou como quem irá apresentar suas bebidas em público no festival. Se 
decidirem participar destemaior e mais prestigiado concurso de cerveja na República 
Tcheca, podem obter mais informações no site ou enviando suas perguntas. 

Atenciosamente 

                                                                                                                              Alois Srb

Alois Srb      /XXXI. International Beer  Festival Budweis 2021/        tel. 603 542 281/                                 email: alois.srb@centrum.cz, 
www.worldbeerseal.com, www.pivnipecet.cz,                        Výstaviště České Budějovice, Husova 523l30, 370 05  České Budějovice 
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