
Regulamin Konkursu Win, Cydrów, Nalewek i Miodów Pitnych Domowej Roboty

1. Konkurs Win, Cydrów, Nalewek i Miodów Pitnych Domowej Roboty (czyt. napojów)
jest organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Kargowej w ramach projektu
pn.:  ,,Polsko-Niemiecki  Dzień  Winiarza”,,  dofinansowany  z  Funduszu  Małych
projektów za pośrednictwem Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr.

2. Terminy:

a.  Uczestnicy  konkursu  muszą  dostarczyć  napoje  do  dnia  30  września  br.  do
Gminnego Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120 Kargowa (produkty
dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w Konkursie).

b.  Rozstrzygnięcie  Konkursu  będzie  miało  miejsce  w  dniu  05.10.2022r.  (środa),
podczas  biesiady  winiarskiej  w  Pensjonacie  ,,Pod  Dębem”  w  Kargowej,  która
rozpocznie się od godziny 19.00. 

c. Zakończenie Konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników, odbędzie się w dniu 05
października (środa) 2022 roku w Pensjonacie ,,Pod Dębem” w Kargowej ok. godz.
20.00.

3.  Osoby,  które  zgłoszą  chęć  obecności  podczas  oceny  napojów  w  ramach
konkursu, co jest równoznaczne z udziałem w biesiadzie winiarskiej, muszą zgłosić
ten  fakt  organizatorowi  do  dnia  28  września  br.  pod  nr  tel.  699  993  125.  O
zaproszeniu do udziału w biesiadzie będzie decydować kolejność zgłoszeń i liczba
miejsc, o czym poinformuje Organizator do dnia 29 września br.

4. Laureaci konkursu, którzy nie wezmą udziału w biesiadzie, zostaną telefonicznie
zaproszeni do odbioru nagród.

5. Organizator Konkursu wyznaczy Przewodniczącego, odpowiedzialnego za sprawy
organizacyjne  i  prawidłowy,  czyli  zgodny  z  niniejszym  Regulaminem  przebieg
konkursu. 

6.  Uczestnik  Konkursu,  przystępując  do  Konkursu,  akceptuje  w  całości
postanowienia niniejszego Regulaminu.

7. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, wytwarzający
amatorsko wina, cydry, nalewki i miody pitne, zwane napojami, nie przeznaczone do
sprzedaży.
Ilość produktów wystawianych w Konkursie przez jednego Uczestnika Konkursu jest



ograniczona  do  trzech.     Udział  w  Konkursie  jest  jednocześnie  potwierdzeniem
autorstwa napoju.

8.  Zabrania  się  wystawiania  w  Konkursie  napojów  kupnych  lub  zawierających
jakikolwiek ich dodatek.

9. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie napoju zabutelkowanego
w standardową zieloną szklaną butelkę typu „Bordeaux” o pojemności min. 0,5 litra.
W przypadku zgłoszenia napoju do Konkursu w butelce innej niż regulaminowa, nie
będzie on poddany ocenie. 

10. Jedynym dopuszczalnym zamknięciem w przypadku win, jest dedykowany korek
do  butelek.  Wina  musujące  muszą  być  zgłoszone  jako  musujące  i  muszą  być
w butelkach szampańskich, zamkniętych odpowiednim korkiem i zadrutowane.

11.  Butelki  muszą  być  pozbawione  jakichkolwiek  naklejek  oraz  innych  oznaczeń
umożliwiających ich identyfikację.

12.  Wyroby  konkursowe należy  dostarczyć  osobiście  lub  przysłać  (koszty  ponosi
nadawca) na adres: Gminne Centrum Kultury w Kargowej, ul. Browarna 7, 66-120
Kargowa,  z  dopiskiem KONKURS.  Przesyłka powinna być dobrze zabezpieczona
przed uszkodzeniem w czasie transportu.

13. Do każdej butelki musi być dołączony 1 egzemplarz prawidłowo wypełnionego
formularza zgłoszeniowego formatu A4, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu.  Formularz należy owinąć wokół butelki  i  przymocować gumką typu -
recepturka.

14. Wszystkie butelki zostaną podzielone na kategorie. Butelki które z jakiś względów
mogą  być  identyfikowalne  zostaną  owinięte  w  celu  uniemożliwienia  identyfikacji.
W dniu Konkursu zostaną opatrzone w przypadkowe numery konkursowe. Operacji
tej  dokonają  w  dniu  Konkursu  Przewodniczący  Komisji.  Obok  numeru  zostanie
podany  zgodnie  z  formularzem  zgłoszeniowym  surowiec  wiodący  lub  informacja
„kupaż”.

15.  Organizator  dołoży wszelkich starań,  aby zachować anonimowość wszystkich
napojów, biorących udział w konkursie.

16.  Każdy Uczestnik  Konkursu musi  zaklasyfikować w formularzu zgłoszeniowym
wino do jednej z następujących kategorii konkursowych:

I - wina białe i różowe: wytrawne lub półwytrawne

II - wina czerwone: wytrawne lub półwytrawne



III - wina białe półsłodkie lub słodkie

IV - wina czerwone półsłodkie lub słodkie

17.  Niedozwolone  jest  użycie  niefermentowalnych  substytutów  cukru  (erytrol
(erytrytol), ksylitol, aspartam, stewia itp.). 

18.  Członkowie  Komisji  Konkursowej  oceniają  napoje  zakodowane  i  podawane
w kolejności losowej.

19.  Napoje  biorące  udział  w  konkursie  w  poszczególnych  kategoriach,  będą
oceniane i punktowane według kryteriów przyjętych przez Przewodniczącego Komisji
Konkursowej – eksperta.


