
A1/ slivovice
A2/ ostatní slivoně a jejich směsi 
(renklódy, blumy, mirabelky, plané trnky aj.)
A3/ hruškovice
A4/ jablkovice
A5/ meruňkovice
A6/ broskvovice
A7/ třešňovice
A8/ višňovice

A/ Destiláty nezrající v sudu

B/ Destiláty zrající v sudu s označením ovocného druhu
C/ Ostatní lihoviny (destiláty ze zeleniny, pivovice, likéry, bezový květ,
maceráty a průtahové destiláty)

A9/ vínovice a ostatní z hroznů 
(hroznovice, matolinovice, mlátovice aj.)

A10/ oskeruše a ostatní jeřabiny
A11/ ostatní ovocné druhy destilátů a jejich směsi 

(kdoule, rybíz, bezinky, jahody, dřín, moruše, aj.)

18
1

     Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro potřeby Výstaviště Flora Olomouc, a.s. 
dle nařízení EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů pro potřeby soutěže FLORA KOŠT.
    Souhlasím s podmínkami účasti a statutem soutěže.

Datum:......................Podpis:.........................................................
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