
 

 

Regulamin  
II KONKURSUNA NAJLEPSZE WINO I NALEWKĘ  

DOMOWEJ PRODUKCJI 

w  r a m a c h  

RYBOBRANIA 2014 

 
 

§ 1 
Organizatorem konkursu jest Centrum Artystyczno - Kulturalne "Zamek" w Krośnie Odrzańskim.  

 

§ 2 
1.Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich miłośników domowych win i nalewek owocowych. 

 

2.Celem Konkursu jest: 

 Umożliwienie zaprezentowania własnych wyrobów, podzielenia się doświadczeniem, wymienienia 

się przepisami i recepturami 

 Propagowanie bogatej i szlachetnej kultury degustacji wina i nalewek. 

 Zachęcenie do delektowania się bogactwem smaków i zapachów, odkrywania nowych doznań 

kulinarnych 

 Przybliżanie społeczeństwu zasad etykiety spożywania win i nalewek. 

 

§ 3 
Wina i nalewki przekazane na konkurs muszą być produktami wykonanymi wyłącznie we własnym zakresie. 

Przekazanie produktu na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach. 

 

§ 4 
1.Wino należy dostarczyć w butelce o pojemności min. 0,7 litra, z dołączoną informacją zawierającą:                    

- dane osobowe zgłaszającego oraz  

            - rodzaj wina – białe, czerwone, różowe, 

- kategorię wina - wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie, likierowe,   

- nazwę surowca – gronowe, podać odmianę winorośli jeżeli jest znana, lub owoców, jeżeli to wino     

z owocowe,        

- rocznik. 

2.Nalewki należy dostarczyć w butelce min. 0,5 litra, z dołączoną informacją zawierającą dane osobowe 

zgłaszającego oraz  

- rodzaj nalewki – składniki,  

- rocznik. 

3. Dopuszcza się udział jednego uczestnika w konkursie zarówno win, jak i nalewek. 

4.Udział w konkursie jest bezpłatny. 

 

§ 5 
1. 

 Do oceny win i nalewek zostanie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa. 

 Komisja Konkursowa składa się z minimum 3 osób. 

 Alkohole degustowane są z uwzględnieniem zasad anonimowości. 

2. Kryteriami oceny będą: 

a) kolor, 

b) klarowność, 

c) aromat, 

d) smak, 

 

Każda z cech oceny punktowana będzie w skali od 0 do 10 pkt. 



 

 

 

 

 W przypadku większej ilości win zgłoszonych na konkurs, komisja ma prawo wyodrębnić poszczególne 

kategorie konkursu, ustalone w oparciu o rodzaje win (np. podział na białe, czerwone, wytrawne, słodkie, 

gronowe, owocowe, tegoroczne itp.). 

3. 

 W przypadku nalewek komisja oceniać będzie alkohole zbiorczo, bez podziału na kategorie. 

 

4. 

 W szczególnych przypadkach, komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać 

nagrody specjalne. 

 W przypadku równej ilości punktów, głos decydujący posiada przewodniczący komisji. 

 Decyzje komisji są ostateczne. 

 

§ 6 
1.Osoby przekazujące produkty na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu 

swoich danych osobowych oraz zgodę na przetwarzanie wizerunku.(Ustawa o ochronie danych osobowych         

z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm.). 

2. Wina i nalewki zgłoszone do konkursu nie będą zwracane właścicielom.  

 

§ 7 
1.Zgłoszenia udziału w konkursie prosimy potwierdzić poprzez wypełnienie, podpisanie i dostarczenie 

formularza zgłoszenia (załącznik nr 1) wraz z próbkami win i nalewek do dnia 20 czerwca 2014 roku                           

na poniższe miejsce: CAK "Zamek" w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. 

 

2.Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu 22 czerwca 2014 roku ok. godziny 18.00  

na głównej scenie w porcie rzecznym w Krośnie Odrzańskim podczas imprezy RYBOBRANIE 2014.  

 

3. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród poprzedzą warsztaty winiarskie, które odbędą się                              

w dniu 22 czerwca 2014 r. o godz. 15.00 w Zamku Piastowskim w Krośnie Odrzańskim.                                  
 
4.Warsztaty poprowadzi Pan Roman Grad  z Winnicy „Julia”, ze Starego Kisielina k. Zielonej Góry. 

§ 8 
Organizatorzy konkursu przewidzieli nagrody rzeczowe oraz upominki dla laureatów i osób wyróżnionych                      

w kategorii: wino i nalewka. Ponadto, laureaci i uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy. 

 

§ 9 
1.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub miejsca wręczenia nagród. 

2.O ewentualnej zmianie terminu oraz miejsca wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni 

telefonicznie przez Organizatora. 

 

§ 10 
Wszelkich informacji na temat konkursu można zasięgać w siedzibie Centrum Artystyczno - Kulturalnego 

"Zamek" w Krośnie Odrzańskim, ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, tel. 68 383 89 94,                                  

e-mail: sekretariat@cak-zamek.pl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1  
 

Formularz zgłoszeniowy 

 

 

II KONKURS  

NA NAJLEPSZE WINO I NALEWKĘ DOMOWEJ PRODUKCJI 

 
 

 

Dane zgłaszającego: 
Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

Adres:............................................................................................................................................ 

Tel.:............................................................................................................................................... 

e-mail:........................................................................................................................................... 

 

 

Dane dotyczące zgłaszanego wina: 
Rodzaj wina -  (wytrawne, półwytrawne, półsłodkie,słodkie, likierowe), 

................................................................................. 

Nazwa owocu/ owoców (szczepy winogron) 

………………………..................................................................................................................... 

Rocznik............................................................................................................................................ 

 

 

Dane dotyczące zgłaszanej nalewki: 
Rodzaj nalewki (składniki): ............................................................................................................ 

Rocznik:.......................................................................................................................................... 

Zawartość procentowa (nieobowiązkowo):..................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że zaznajomiłem się  z Regulaminem Konkursu i akceptuję go w całości. „Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb Konkursu, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. Nr 

101, poz. 926 z późn. zm.)." 

 

Formularz zgłoszeniowy oraz próbkę wina/nalewki należy dostarczyć lub przesłać na adres: 

Centrum Artystyczno -Kulturalne "Zamek" ul. Szkolna 1 66-600 Krosno Odrzańskie z dopiskiem                     

"II konkurs na najlepsze wino i nalewkę domowej produkcji", tel. 68 383 89 94, e-mail: 

sekretariat@cak-zamek.pl do dnia 20 czerwca 2014 r. 

 

 

 

 

Data        Podpis zgłaszającego 
.....................................     ............................................. 

 

mailto:sekretariat@cak-zamek.pl

