
INSKRYWINGSVORM-KIESLYS

Merk asseblief ü by elke toepaslike blokkie. Indien item nie aangeheg is nie, bevestig in 
KOMMENTAAR-afdeling wanneer toepaslike item ontvang sal word. 

DOKUMENTE VEREIS VIR VOLLEDIGE INSKRYWING
AANGEHEG?

J N
NO. WYNE/DOKS

KOMMENTAAR
(verstrek hier wanneer uitstaande 
dokumentasie ontvang sal word)

1. Volledig ingevulde Inskrywingsvorm

2. WSR 2a-sertifikaat vir ELKE ingeskrewe wyn

3. WSR 4a-sertifikaat vir ELKE ingeskrewe wyn

4. Afskrif van wynetiket vir ELKE ingeskrewe wyn

PRODUSENT SE NAAM:

5. Slegs vir organiese- en ou wingerd wyninskrywings:
'    n afskrif van die produsent se sertifisering van 'n organiese /
     biodinamiese wynagentskap of die Certified Heritage Vineyard-sertifisering

LEES ASSEBLIEF HIERDIE INSTRUKSIES NOUKEURIG!

a. HOE OM DIE TROPHY WINE SHOW INSKRYWINGSVORM TE VOLTOOI:

 1.  Stoor Die Trophy Wine Show 2022 Excel-weergawe van die inskrywingsvorm- profielvorm 

(template) op jou werkskerm (desktop).

 2.  Maak die profielvorm oop en stoor die Excel-lêer as 'n nuwe lêer, bv. TWS 2022- 

Produsentnaam-Inskrywingsvorm1.xls

 3.  Voltooi die inskrywingsvorm so volledig as moontlik deur in die relevante kolomme te tik     

   (handgeskrewe inskrywings sal nie aanvaar word nie).  Waar besonderhede nog nie        

   beskikbaar is nie, kan dit op 'n latere stadium deurgegee word

 4.  Elke keer wanneer die hoeveelheid wyne 6 oorskry, maak die profielvorm weer oop en stoor     

   die Excel-lêer as 'n nuwe vorm, bv. TWS 2022-Produsentnaam-Inskrywingsvorm2.xls. Moet 

asseblief nie Excel-reëls/-kolomme byvoeg nie.

 5.  Voltooi die onderstaande tabel met besonderhede aangaande die status van       

   ondersteunende dokumente wat benodig word vir al jou wyninskrywings. 

 6.  E-pos jou inskrywingsvorm(s) na alex@outsorceress.co.za, met hierdie voltooide kieslys 

   en ondersteunende dokumente aangeheg.

 7.  Druk 'n kopie van jou voltooide inskrywingsvorm(s) uit en hou dit vir jou rekords.

b. VOLTOOI DIE ONDERSTAANDE TABEL EN E-POS HIERDIE VORM SAAM MET JOU VOLTOOIDE   

 TWS 2022-INSKRYWINGSVORM(S) NA alex@outsorceress.co.za .
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