
 

 

REGULAMIN KONKURSU „PROCENTY W SŁUŻBIE ZDROWIA” 

                                         

   1.WARUNKI OGÓLNE: 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC w 

Smołdzinie od dnia 01.06.2017r do 31.08.2017r. w WIEJSKIM CENTRUM TURYSTYKI  w Smołdzinie. 

                                                                                                               

2.  CEL KONKURSU: 

Konkurs ma na celu prezentację tradycyjnych regionalnych nalewek, odkrywanie receptur na 

najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców, ma także na celu ochronę kulinarnego dziedzictwa 

regionu oraz promowanie jedynego w swoim rodzaju tradycyjnego produktu kulinarnego. Konkurs 

służy upowszechnieniu wiedzy na temat tradycji regionalnej kuchni ze szczególnym uwzględnieniem 

tradycyjnego, domowego sposobu wytwarzania nalewek. Dodatkowo ma mieć wpływ na zmianę 

kultury spożywania napojów alkoholowych - alkohol może być stosowany w celach zdrowotnych. 

Konkurs opiera się na: 

-  współpracy społeczności lokalnych i jest mechanizmem pobudzania przedsiębiorczości, 

- dokonaniu przeglądu jednego z tworzonych produktów lokalnych - nalewek oraz win i miodów 

pitnych wytworzonych systemem domowym oraz wyłonienie  najlepszych 3 nalewek oraz 3 

najlepszych win, które będą elementem promocyjnym naszej Gminy - promocja współczesnych oraz 

dawnych tradycji sporządzania nalewek i win i miodów pitnych, 

- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, 

- popularyzacja wiedzy na temat produkcji  nalewek oraz win domowych, 

- pobudzanie przedsiębiorczości i budowanie współpracy, 

- umieszczenie w zakładce na stronie internetowej www.slowiniec.pl - PRODUKTY LOKALNE 

nagrodzonych produktów wyłonionych w konkursach oraz wiadomości na temat tradycji 

sporządzania nalewek oraz win oraz gromadzenie sprawdzonych przepisów na trunki. 

 Przedmiotem Konkursu są  nalewki oraz wina wytworzone na naturalnych produktach, systemem 

domowym oraz na alkoholu znanego pochodzenia. Konkurs  ma być imprezą cykliczną, dlatego 

laureaci I,II,III miejsca nie mogą za rok brać udziału w konkursie z tym samym  produktem, mogą 

uczestniczyć ale z innym produktem niż rok temu. Wyklucza się uczestnictwo w komisji konkursowej  

oraz startowanie w konkursie. 

 

2.ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

Konkurs jest otwarty, obejmuje wszystkich zainteresowanych; osoby pełnoletnie - zamieszkałe na 

terenie Gminy Smołdzino, osoby indywidualne, sołectwa, koła gospodyń, kwaterodawców, 

stowarzyszenia, przedsiębiorców z Gminy Smołdzino. Nalewki powinny być wytworzone wyłącznie na 

spirytusie ratyfikowanym lub z destylatu będącego w obrocie koncesjonowanym. Nalewki 

sporządzone na bazie destylatów sporządzonych we własnym zakresie będą dyskwalifikowane. 

Uczestnicy zgłaszający swoje produkty do Konkursu, akceptują  Regulamin oraz wyrażają zgodę na 

udostepnienie swoich danych i swojego wizerunku  do celów promocyjnych Konkursu. Poddają się 

ocenie Komisji  oraz szanują jej wszelkie postanowienia. Do Konkursu można zgłaszać tylko wina i 

nalewki nie będące w obrocie, w komercyjnej sprzedaży-wytworzone tylko w warunkach domowych,  

 

http://www.slowiniec.pl/


 

dla własnych potrzeb konsumpcyjnych i leczniczych. Uczestnicy, którzy zgłaszają produkty  

zobowiązani są do przygotowania próbek nalewek  o pojemności co najmniej 200ml  nalewki oraz co 

najmniej 200ml wina - dla każdego zgłaszanego produktu. Produkty przekazane są do oceny na 

podstawie  Arkuszu Zgłoszeń dla każdego produktu. Pozostałość produktów po ocenie JURY pozostaje 

do degustacji uczestników w dniu zakończenia (degustacja dla społeczności lokalnej na imprezie 

promocyjnej), podsumowania Konkursu. Konkurs trwać będzie  od 01.06.2017r do 31.08.2017r. 

należy dostarczyć produkty do organizatora tj. do biura Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej 

Słowiniec w Smołdzinie ul. Bohaterów Warszawy 30 - WIEJSKIE CENTRUM TURYSTYKI w każdy 

poniedziałek od 16:00-18:00 do dnia 31.08.2017r. Dostarczone produkty do oceny powinny 

pochodzić z lat poprzednich - leżakowane, przerobione, nie z dopiero co zrobionych, gdyż nie będą 

odzwierciedleniem smaku.    

Komisja dokona oceny zgłoszonych trunków. We wskazanym dniu o godz. 16:00 zostanie 

przeprowadzony instruktaż przez p. Grzegorza Dacków, następnie o godz. 17:00 podsumowanie 

Konkursu, wyłonienie i nagrodzenia laureatów nastąpi w wyznaczonym terminie, o którym każdy 

laureat zostanie zawiadomiony  pisemnie. Prowadzona będzie akcja promocyjna przed konkursem, w 

czasie trwania oraz po Konkursie - jako jeden z wielu Produktów Turystycznych Gminy Smołdzino. 

Produkty laureatów/za ich zgodą-bezpłatnie w zamian za promocje/zostaną zaprezentowane na 

stronie internetowej www.slowiniec.pl.  

Ilość nalewek oraz win zgłoszonych do Konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna. Produkty 

przygotowane w czystych nieoznakowanych butelkach, bez widocznych oznaczeń wytwórcy, 

ozdobione. Do każdego zgłaszanego produktu  należy wypełnić osobny Arkusz zgłoszeniowy, do dnia 

28.08.2017r.-produkty zgłoszone po terminie nie będą brały udział w konkursie, nie zwracamy  

opakowań zgłoszonych produktów. Każdy z uczestników musi wyrazić zgodę na użyczenie wizerunku i 

danych osobowych wg obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych. 

 

3. REGUŁY KONKURSU 

Do oceny przedmiotu Konkursu „Procenty w służbie zdrowia” Zarząd Stowarzyszenia na 

posiedzeniu powoła Komisję Konkursową na podstawie pisemnych zgłoszeń drogą email 

slowiniecsmoldzino@gmail.com, która składać się będzie z co najmniej 5 osób - może być więcej nie 

mniej. Jeśli nie będzie zgłoszeń pocztą elektroniczną, zarząd sam powoła skład komisji spośród osób 

działających społecznie lub przedstawicieli społeczności lokalnej, członków stowarzyszenia, osób 

zajmujących się profesjonalnie tą  działalnością. Osoby uczestniczące w konkursie nie mogą być w 

składzie komisji. Zgłoszone trunki muszą być ocenione zgodnie z Regulaminem tzn. muszą być w 

odpowiednich opakowaniach, wg Arkuszów zgłoszeń ponumerowanych bez oznaczeń  producentów. 

Zgłoszenia  ocenione pod względem formalnym, podpisany arkusz zgłoszeń i zgoda na udostępnienie 

wizerunku oraz danych w celach promocyjnych. Komisja wybiera ze swojego grona 

przewodniczącego/cą i to on w kwestiach spornych ma głos decydujący. Członkowie Komisji  JURY 

dokonują degustacji zgłoszonych do konkursu nalewek i win, w warunkach zapewniających 

anonimowość poszczególnym uczestnikom konkursu, zobowiązani są do zachowania tajemnicy oceny 

do dnia ogłoszenia wyników.  
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Ocenie konkursowej będą podlegać poza oceną formalną , trunki w sposób następujący: 

- kolor i klarowność   trunku   od 1-10pkt 

- bukiet –ocena aromatu trunku-od1 do 10 pkt 

- harmonia-równowaga elementów : smaku, aromatu, cukru, kwasowości , wycz. produktów  od 1 do 

10 pkt 

- reprezentacyjność  -np. opakowanie/butelka/subiektywne wrażenie, estetyka, wygląd, oryginalność 

opakowania od 1 do 10 pkt 

- oryginalność zastosowanych składników od 1 do 10pkt 

 

Każdy z członków Komisji otrzyma Arkusz ocen produktów konkursowych, zawierający jedynie 

numery zgłoszonych trunków uniemożliwiający ich identyfikacje. Trunki podawane będą w 

oddzielnych i oznakowanych numerami kieliszkach  do degustacji i oceny. Każdy członek Komisji 

dokonuje indywidualnie oceny poszczególnych trunków wg.ARKUSZA OCEN. Potem na posiedzeniu 

Komisja na podstawie Arkuszy podlicza i wyciąga średnią punktową dla każdego produktu. 

Nagrodzone zostaną 3 nalewki z największą liczba punktów oraz 3 wina z największą liczbą punktów  

w danej kategorii. Komisja ma prawo nagrodzić więcej trunków przyznając wyróżnienie po jednym z 

każdej kategorii. Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół do akt z podpisami członków komisji 

W Komisji konkursowej b/z prawa głosu oceniającego uczestniczy także SEKRETARZ KONKURSU -

członek Zarządu STOWARZYSZENIA. Sekretarz prowadzi dokumentację konkursową  i promocyjną, 

robi zdięcia, dokumentuje i nie ma prawa oceny produktów. Zabrania się członkom komisji 

uczestnictwa w konkursie. Nie zabrania się uczestnictwa w konkursie sekretarza, który nie jest 

członkiem komisji i może uczestniczyć ze swoimi produktami w konkursie. Trunki 3 z największą liczbą 

punktów z każdej kategorii jako nagrodę otrzymają miano PRODUKTU LOKALNEGO W POSTACI 

TRUNKU GMINY SMOŁDZINO na 2017r, wszelkich imprezach promocyjnych i na kwaterze jako 

degustacja. Otrzymają Dyplom, nagrodę związaną z produktem lub talon na zakup produktów do 

produkcji nalewek i win. Promocję na stronie Stowarzyszenia www.slowiniec.pl oraz w Wiejskim 

Centrum Turystyki jako ogłoszenia i materiał promocyjny. Dokumenty konkursowe będą 

przechowywane w biurze stowarzyszenia do następnej edycji w roku następnym. Laureaci konkursu z 

2016r, nie mogą z tym samym produktem wystąpić w przyszłym roku, z innym tak. Ogłoszenie 

laureatów konkursu  w wyznaczonym terminie i pisemnym zawiadomieniem. 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Zgłoszenia do konkursu oraz dostarczenie produktu w każdy poniedziałek od godz. 16:00-18:00 w 

biurze Stowarzyszenia na podstawie Arkusza Zgłoszeniowego. Zgłoszenia osób do komisji 

konkursowej drogą elektroniczną na slowiniecsmoldzino@gmail.com. Wszelkie informacje o 

konkursie i dokumenty na str. www.slowiniec.pl.  

Sekretarz Konkursu  i osoba do kontaktu Witosława Pokorska slowiniecsmoldzino@gmail.com 

 

ZAPRASZAMY   SERDECZNIE    DO   UCZESTNICTWA   W    KONKURSIE 
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