Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor in Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije
razpisujeta izobraževanje za SOMMELIERJA 2. stopnje.
Izobraževanje obsega 75 šolskih ur in bo potekalo v Mariboru na SŠGT MB s pričetkom 3. 11. 2014.
V program se lahko vključijo kandidati, ki so uspešno zaključili 1. stopnjo
Vsebine izobraževanja:
 Vinologija
Podrobnejše spoznavanje tehnologije pridelave vin, senzoričnih značilnosti vinskih stilov in
organoleptične pokušnje penečih vin, belih, rdečih, vin posebnih kakovosti in posebnih vin,
 Senzorika
Tehnike pokušanja - nadaljevanje in poglabljanje (delavnica s kovčkom vonjav).
 Enogeografija
Podrobnejše spoznavanje pomembnih svetovnih vinskih pokrajin, njihovih karakterističnih
vin, značilnosti vinskih stilov.
 Vino v gastronomiji
Druženje jedi in vin iz aspekta globalne kulinarike, več menijev in delavnic v katerih so
vključene značilne nacionalne jedi posameznih držav, prigrizki, tuja in slovenska vina.
 Trženje v gastronomiji
Spoznavanje trženjskega pristopa somelierskega dela v vseh fazah in procesih prodaje vina in
jedi v gastronomiji.
 Strokovna ekskurzija
Ogled dveh vinskih kleti v tujini in zaključno kosilo.
Izobraževanje bo potekalo 2 krat na teden (ponedeljek, torek) po 10 šolskih ur na dan. Izobraževanje
se konča s pisnim in praktičnim preverjanjem znanja.
Slušatelji, ki uspešno zaključijo izobraževanje prejmejo diplomo Sommelier 2. stopnje, ki jo izdajata
Srednja šola za gostinstvo in turizem Maribor in Društvo vinskih svetovalcev Sommelier Slovenije.
Cena izobraževanja je 990,00 EUR in vključuje DDV, gradivo in pogostitev v času izobraževanja.
Plačilo izobraževanja je možno v dveh obrokih po 495,00 EUR. Prvi obrok ob prijavi do 23. 10. in
drugi obrok po računu.
Za člane društva DVSSS je cena 900,00 EUR (pogoj plačana članarina).
TRR: SI56011006030701784, sklic SI00 760106.
Prijavite se s priloženo prijavnico do 23. 10. 2014, do zapolnitve prostih mest, na naslov šole
ali na elektronski naslov vodje izobraževanja. Razpisanih je 25 mest.
Za dodatne informacije se obrnite na vodjo izobraževanja Marjana Božička na telefon 02 23 50 016,
ali po elektronski pošti marjan.bozicko@guest.arnes.si.
Marjan Božičko l. r.
vodja izobraževanja

Dušan Erjavec l. r.
ravnatelj

PRIJAVNICA – SOMMELIER 2
Priimek in ime ___________________________________, EMŠO: ____________________
Naslov ____________________________________________________________________
Poštna št.: _____________________ , kraj _______________________________________
Telefon doma/gsm: ________________ e-mail: ____________________________________
Davčna št.:_______________________
Kraj rojstva ______________________
Izobrazba _________________________________________________________________
Zaposlitev ________________________________________________________________
Št. diplome Sommelier 1. stopnje : ____________ ali leto izdaje: _______________
PLAČNIK KOTIZACIJE:
(obkrožite oz. izpolnite)
- Sam/sama
Natančen naslov podjetja oz. plačnika tečaja_____________________________________
______________________________________________ poštna št.: __________________
Telefon: _____________________ e-mail:_______________________________________
Davčna št. plačnika tečaja _________________________

žig

Dovoljujem uporabo svojih osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov v
skladu z veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s podpisom jamčim za točnost
podatkov.

Datum prijave_________________________ Podpis ______________________________

