REGULAMIN II KONKURSU NALEWEK I WIN DOMOWYCH ORAZ
MIODÓW PITNYCH -O MIANO TRUNKU
PRODUKTU LOKALNEGO GMINY SMO ŁDZINO 2015r
1.Warunki Ogólne
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej S ŁOWINIEC
w Smo łdzinie od dnia 01.05.2015R do 31.08,2015rw WIEJSKIM CENTRUM TURYSTYKI w
Smo łdzinie ul.Bohaterów Warszawy 30
CELEM KONKURSU JEST;
-tworzenie produktu lokalnego wg/definicji ;TO wyrób lub us ługa na danym terenie ,z któr ą
uto żsamiaj ą si ę mieszka ńcy danego regionu,wytwarzana w sposób niemasowy i przyjazny
dla środowiska,z surowców lokalnie dost ępnych.Opiera si ę na wspó łpracy spo łeczno ści
lokalnych i jest mechanizmem pobudzania przedsi ębiorczo ści.
-dokonanie przegl ądu jednego z tworzonych produktów lokalnych-nalewek oraz win i
miodów pitnych wytworzonych systemem domowym ,oraz wy łonienie najlepszych 3
nalewek oraz 3 najlepszych win,które b ęd ą elementem promocyjnym naszej Gminy
-promocja wspó łczesnych oraz dawnych tradycji sporz ądzania nalewek i win i miodów
pitnych
-aktywizacja i integracja spo łeczno ści lokalnej
-popularyzacja wiedzy na temat produkcji nalewek oraz win domowych
-pobudzanie przedsi ębiorczo ści i budowanie wspó łpracy
-utworzenie zak ładki na stronie internetowej www.slowiniec.pl PRODUKTY LOKALNE i
umieszczanie nagrodzonych produktów wy łonionych w konkursach oraz wiadomo ści na
temat tradycji sporz ądzania nalewek oraz win ,oraz gromadzenie sprawdzonych przepisów
na trunki.
P rzedmiotem Konkursu s ą nalewki oraz wina wytworzone na naturalnych produktach
,systemem domowym oraz na alkoholu znanego pochodzenia .Konkurs ma by ć imprez ą
cykliczn ą ,dlatego laureaci I,II,III miejsca nie mog ą za rok bra ć udzia łu w konkursie z tym
samym produktem ,mog ą uczestniczy ć ale z innym produktem ni ż rok temu..Wyklucza si ę
uczestnictwo w komisji konkursowej oraz startowanie w konkursie.
2.Zasady

uczestnictwa w Konkursie

Konkurs jest otwarty ,obejmuje wszystkich zainteresowanych; osoby pe łnoletnie-zamieszka łe
na terenie Gminy Smo łdzino, osoby indywidualne ,so łectwa, ko ła gospody ń. kwaterodawcy,
stowarzyszenia ,przedsi ębiorcy z Gminy Smo łdzino .Nalewki powinny by ć wytworzone
wy łącznie na spirytusie ratyfikowanym lub z destylatu b ęd ąc ego w obrocie
koncesjonowanym .Nalewki sporz ądzone na bazie destylatów sporz ądzonych we w łasnym
zakresie b ęd ą dyskwalifikowane .Uczestnicy zg łaszaj ący swoje produkty do Konkursu
,akceptuj ą Regulamin, oraz wyra żaj ą zgod ę na ujawnienie swoich danych i swojego

wizerunku do celów promocyjnych Konkursu. Poddaj ą si ę ocenie Komisji ,oraz uszanuj ą jej
wszelkie postanowienia. Do Konkursu mo żna zg łasza ć tylko wina i nalewki nie b ęd ąc e w
obrocie,w komercyjnej sprzeda ży- wytworzone tylko w warunkach domowych ,dla w łasnych
potrzeb konsumpcyjnych i leczniczych. Uczestnicy ,którzy zg łaszaj ą produkty ,zobowi ązani
s ą do przygotowania próbek nalewek o pojemno ści co najmniej 200ml nalewki ,oraz co
najmniej 200ml wina-dla ka żdego zg łaszanego produktu. Produkty przekazane do oceny na
podstawie Arkuszu Zg łosze ń dla ka żdego produktu. Pozosta ło ść produktów po ocenie JURY
pozostaje do degustacji uczestników w dniu zako ńczenia/degustacja dla spo łeczno ści
lokalnej na imprezie promocyjnej/,podsumowania Konkursu. Konkurs trwa ć b ędzie od
01.05.2015r do 31.08.2015r nale ży dostarczy ć produkty do organizatora tj.do biura
Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej S łowiniec w Smo łdzinie ul.Bohaterow
Warszawy 30-WIEJSKIE CENTRUM TURYSTYKI w ka żdy poniedzia łek od 16-18 do dnia
31.08.2015r.Dostarczone produkty do oceny powinny pochodzi ć z lat poprzednichle żakowane ,przerobione a nie z dopiero co zrobionych, gdy ż nie b ęd ą odzwierciedleniem
smaku. Od 1.09.2015r do 5.09.2015r Komisja dokona oceny zg łoszonych trunków.
Podsumowanie Konkursu ,wy łonienie i nagrodzenia laureatów nast ąpi w wyznaczonym
terminie ,gdzie ka żdy laureat zostanie zawiadomiony pisemnie..Prowadzona b ędzie akcja
promocyjna przed ,w czasie trwania oraz po Konkursie-jaka jeden z wielu Produktów
Turystycznych Gminy Smo łdzino. Produkty laureatów/za ich zgod ą- bezp łatnie w zamian za
promocje/zostan ą zaprezentowane na stronie internetowej www.slowiniec.pl .Ilo ść nalewek
oraz win zg łoszonych do Konkursu przez jednego uczestnika jest dowolna .Produkty
przygotowane w czystych nieoznakowanych butelkach, bez widocznych oznacze ń
wytwórcy ,ozdobione. Do ka żdego zg łaszanego produktu nale ży wype łni ć osobny Arkusz
zg łoszeniowy ,do dnia 31.08.2015r-produkty zg łoszone po terminie nie b ęd ą bra ły udzia ł w
konkursie ,nie zwracamy opakowa ń zg łoszonych produktów. Ka żdy z uczestników musi
wyrazi ć zgod ę na u życzenie wizerunku i danych osobowych wg obowi ązuj ącej Ustawy o
ochronie danych osobowych.

3.Regu ły

Konkursu

Zarz ąd Stowarzyszenia na
posiedzeniu powo ła Komisj ę Konkursow ą na podstawie pisemnych zg łosze ń drog ą email
komnino@op.pl ,która sk łada ć si ę b ędzie z co najmniej 5 osób/mo że by ć wi ęcej nie
mniej./.Je śli nie b ędzie zg łosze ń poczt ą elektroniczn ą ,zarz ąd sam powo ła sk ład komisji
spo śród osób dzia łaj ących spo łecznie lub przedstawicieli spo łeczno ści lokalnej, cz łonków
stowarzyszenia ,osób zajmuj ących si ę profesjonalnie t ą dzialalno ści ą .Osoby uczestnicz ące
w konkursie nie mog ą by ć w sk ładzie komisji. Zg łoszone trunki musz ą by ć ocenione zgodnie
z Regulaminem tz. musz ą by ć w odpowiednich opakowaniach, wg Arkuszów zg łosze ń
ponumerowanych bez oznacze ń producentów .Zg łoszenia ocenione pod wzgl ędem
formalnym ,podpisany arkusz zg łosze ń i zgoda na udost ępnienie wizerunku oraz danych w
celach promocyjnych. Komisja wybiera ze swojego grona przewodnicz ącego/c ą i to on w
kwestiach spornych ma g łos decyduj ący. Cz łonkowie Komisji JURY dokonuj ą degustacji
zg łoszonych do konkursu nalewek i win ,w warunkach zapewniaj ących anonimowo ść
poszczególnym uczestnikom konkursu, zobowi ązani s ą do zachowania tajemnicy oceny do
dnia og łoszenia wyników. Ocenie konkursowej b ęd ą podlega ć poza ocen ą formaln ą ,trunki w
sposób nast ępuj ący;

Do oceny przedmiotu Konkursu /nalewek i win/

-kolor i klarowno ść trunku

od 1-10pkt

-bukiet –ocena aromatu trunku-od1 do 10 pkt
-harmonia-równowaga elementów ;smaku, aromatu, cukru,kwasowo ści , wycz.produktów od
1 do 10 pkt
-reprezentacyjno ść -np.opakowanie/butelka/subiektywne wra żenie, estetyka, wygl ąd,
oryginalno ść opakowania od 1 do 10 pkt
-oryginalno ść zastosowanych sk ładników od 1 do 10pkt
Ka żdy z cz łonków Komisji otrzyma Arkusz ocen produktów konkursowych ,zawieraj ący
jedynie numery zg łoszonych trunków uniemo żliwiaj ący ich identyfikacje.Trunki podawane
b ęd ą w oddzielnych i oznakowanych numerami kieliszkach do degustacji i oceny. Ka żdy
cz łonek Komisji dokonuje indywidualnie oceny poszczeg. trunków wg ARKUSZA OCEN.
Potem na posiedzeniu Komisja na podstawie Arkuszy podlicza i wyci ąga średni ą punktow ą
dla ka żdego produktu .Nagrodzone zostan ą 3 nalewki z najwi ększ ą liczba punktów oraz 3
wina z najwi ększ ą liczb ą punktów w danej kategorii. Komisja ma prawo nagrodzi ć wi ęcej
trunków przyznaj ąc wyró żnienie po jednym z ka żdej kategorii. Z posiedzenia Komisji
sporz ądzany jest protokó ł do akt z podpisami cz łonków komisji W Komisji konkursowej b/z
prawa g łosu oceniaj ącego uczestniczy tak że SEKRETARZ KONKURSU-cz łonek Zarz ądu
STOWARZYSZENIA .Sekretarz prowadzi dokumentacj ę konkursow ą i promocyjn ą, robi
zdi ęcia ,dokumentuje i nie ma prawa oceny produktów .Zabrania si ę cz łonkom komisji
uczestnictwa w konkursie. Nie zabrania si ę uczestnictwa w konkursie sekretarza ,który nie
jest cz łonkiem komisji i mo że uczestniczy ć ze swoimi produktami w konkursie .Trunki 3 z
najwi ększ ą liczb ą punktów z ka żdej kategorii jako nagrod ę otrzymaj ą miano PRODUKTU
LOKALNEGO W POSTACI TRUNKU GMINY SMO ŁDZINO na 2015r ,wszelkich imprezach
promocyjnych i na kwaterze jako degustacja .Otrzymaj ą Dyplom ,nagrod ę zwi ązan ą z
produktem lub talon na zakup produktów do produkcji nalewek i win. Promocj ę na stronie
Stowarzyszenia www.slowiniec.pl oraz w Wiejskim Centrum Turystyki jako og łoszenia i
materia ł promocyjny. Dokumenty konkursowe b ęd ą przechowywane w biurze
stowarzyszenia do nast ępnej edycji w roku nast ępnym. Laureaci konkursu z 2014r nie mog ą
z tym samym prodyktem wyst ąpi ć w przysz łym roku,z innym tak. Og łoszenie laureatów
konkursu w wyznaczonym terminie i pisemnym zawiadomieniem.
4.Postanowienia

końcowe

Zg łoszenia do konkursu oraz dostarczenie produktu w ka żdy poniedzia łek od godz 16-18 w
biurze stowarzyszenia na podstawie Arkusza Zg łoszeniowego. Zgloszenia osób do komisji
konkursowej drog ą elektroniczn ą na komnino@op.pl .Wszelkie informacje o konkursie i
dokumenty na str www.slowiniec.pl .Sekretarz Konkursu i osoba do kontaktu Renata Knitter
komnino@op.pl 603449826
ZAPRASZAMY

SERDECZNIE

DO UCZESTNICTWA W

KONKURSIE

