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REGULAMIN KONKURSU
NA „NAJSMACZNIEJSZĄ NALEWKĘ DOMOWĄ”
DOŻYNKI POWIATOWE Węgielsztyn 11.09.2022

Organizator Dożynek: Węgorzewskie Centrum Kultury w Węgorzewie, Ul. Gen. J. Bema
14, 11-600 Węgorzewo, Tel./fax +48 87 427 26 41, e-mail: wck@wegorzewo.pl
Data i Miejsce konkursu: 11 września 2022 r. , boisko sołeckie w Węgielsztynie, godz.
13.30-15.30
Cele konkursu:
- dokonanie przeglądu nalewek oraz wyłonienie najlepszej nalewki
- promocja współczesnych tradycji przyrządzania nalewek,
- aktywizacja i integracja społeczności lokalnych,
- popularyzowanie wiedzy na temat produkcji nalewek wiejskich,
- gromadzenie przepisów wyrobu nalewek opartych na tradycjach
Warunki uczestnictwa:
1.
Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikiem konkursu może być każdy wytwarzający
amatorsko nalewki w warunkach domowych, bez przeznaczenia komercyjnego. Uczestnik
przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.
2.
Nalewka powinna być wyprodukowana z naturalnych surowców, dobór dodatków jest
dowolny, wg pomysłowości i inwencji twórczej uczestników.
3.
Butelka z nalewką powinna być oznaczona za pomocą etykiety zawierającej następujące
dane:
•
nazwę nalewki
•
pochodzenie- (pochodzącą od głównego lub dominującego składnika, np. wiśniowa,
miętowa, ziołowa, korzenna),
•
imię i nazwisko autora oraz miejsce zamieszkania
4.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby indywidualne, KGW, stowarzyszenia.
5.
Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 nalewki.
6.
Przyjazd uczestników na koszt własny
Sprawy organizacyjne:
1.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są osobiście w Wegorzewskim Centrum Kultury
w Węgorzewie, ul. Bema 14 w godz. 9.00-15.00 lub mailowo na adres: wck@wegorzewo.pl z
dopiskiem “Konkurs na nalewkę” do dnia 5 września 2022 r.

2.
Nalewki z etykietą -opisem należy dostarczyć w dniu 11 września 2022 na stoisko
przygotowane przez Organizatora ( okolice sceny) do godziny 13.00
3.
Każda nalewka otrzyma numer, co uniemożliwi ich szczegółową identyfikację.
Warunki oceny.
1.
Oceny dokona niezależna komisja konkursowa powołana przez organizatora.
2.
Komisja konkursowa dokonuje oceny biorąc pod uwagę następujące kryteria:
•
Klarowność pkt. 1-3
•
Aromat pkt. 1-3
•
Moc pkt. 1-3
•
Wrażenie pkt. 1-3
3.
Po zakończeniu konkursu zostanie sporządzony protokół,
Nagrody:
Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych dla laureatów nastąpi na
scenie ok. Godz. 15.45
Postanowienia końcowe:
1.Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć oraz informacji
o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2.. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o nalewkach
konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych.
4. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w
regulaminie.
5. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin ustala organizator.
6. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 87 4272641

___________________________________________________________________________

KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU
NA „NAJLEPSZĄ DOMOWĄ NALEWKĘ”
DOŻYNKI POWIATOWE Węgielsztyn 11.09.2022

Dane osoby zgłaszającej .........................................................................................
Adres .........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Nr telefonu ...............................................................................................................................
Nazwa Organizacji ……………………………………………………………………
Nazwa zgłaszanej nalewki* ________________________________________________
* - jeśli nazwa nalewki o tym nie świadczy prosimy dodatkowo podać jej podstawowe składniki
Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest produktem wytworzonym na bazie
wyrobów alkoholowych, nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży
tychże wyrobów w Polsce lub za granicą .
Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania
i przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych
substancji (z wyłączeniem alkoholu).
Oświadczam, że zapoznałem się z i akceptuję Regulaminem Konkursu .
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora moich danych osobowych,
w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., zgodnie z art. 23 ust.
1 pkt. 1 ustawy (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), w celach związanych z konkursem przez
Administratora Danych. Dane podaję dobrowolnie, jestem świadoma,/y, że przysługuje mi
prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawienia.

Data i podpis zgłaszającego ................................................

