REGULAMIN I KONKURSU NALEWEK I WIN DOMOWYCH -O MIANO TRUNKU
PRODUKTU LOKALNEGO GMINY SMOŁDZINO 2013R
1.Warunki Ogólne
Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki Wiejskiej SŁOWINIEC w
Smołdzinie od dnia 1.03.2013r do15.03.2013r w siedzibie w Smołdzinie na ul.Bohaterów
Warszawy30.
CELEM KONKURSU JEST;
-dokonanie przeglądu jednego z tworzonych produktów lokalnych-nalewek oraz win wytworzonych
systemem domowym ,oraz wyłonienie najlepszych 3 nalewek oraz 3 najlepszych win,które będą
elementem promocyjnym naszej gminy na KONKURSIE NALEWEK W SWOŁOWIE/sierpień/
-promocja współczesnych oraz dawnych tradycji sporządzania nalewek i win
-aktywizacja i integracja społeczności lokalnej
-popularyzacja wiedzy na temat produkcji nalewek oraz win domowych
-utworzenie zakładki na stronie internetowej www.slowiniec.pl PRODUKTY LOKALNE i umieszczanie
nagrodzonych produktów wyłonionych w konkursach oraz wiadomości na temat tradycji sporządzania
nalewek oraz win ,oraz gromadzenie sprawdzonych przepisów na trunki.
P rzedmiotem 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.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 Smoldzino,osoby indywidualne,sołectwa,koła gospodyń.kwaterodawcy,stowarzyszenia
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 ujawnienie swoich danych i swojego
wizerunku do celów promocyjnych Konkursu.Poddają się ocenie Komisji ,oraz uszanują jej wszelkie
postanowienia.Do Konkursu można zgłaszać tylko wina i nalewki nie będące w obrocie,w komercyjnej
sprzedaży-wytworzone tylko w warunkach domowych,dla własnych potrzeb
konsumpcyjnych.Uczestnicy ,którzy zgłaszają produkty ,zobowiązani są do przygotowania próbek
nalewek o pojemności co najmniej 300ml nalewki ,oraz co najmniej 700ml wina-dla każdego
zgłaszanego produktu.Produkty przekazane do oceny na podstawie Arkuszu Zgłoszeń dla każdego
produktu.Pozostałość produktów po ocenie JURY pozostaje do degustacji uczestników w dniu

zakończenia,podsumowania Konkursu.Konkurs trwać będzie od15.02.2013r do 15.03.2013r należy
dostarczyć produkty do organizatora tj.do biura Stowarzyszenia Rozwoju Turystyki Wiejskiej Słowiniec
w Smołdzinie ul.Bohaterow Warszawy 30 w każdy poniedziałek od 15-18. Od 16.03.2013r do
20.03.2013r Komisja dokona oceny zgłoszonych trunków.Podsumowanie Konkursu ,wyłonienie i
nagrodzenia laureatów nastąpi w piątek 22.03.2013r o godzinie 16 w siedzibie
Stowarzyszenia.Prowadzona będzie akcja promocyjna przed ,w czasie trwania oraz po Konkursie-jaka
jeden z wielu Produktów Turystycznych Gminy Smołdzino.Produkty laureatów/za ich zgodą-bezpłatnie
w zamian za promocje/zostaną zaprezentowane na Targach Turystycznych ,na stronie internetowej
www.slowiniec.pl .Ilość nalewek oraz win zgłoszonych do Konkursu przez jednego uczestnikajest
dowolna.Produkty przygotowane w czystych nieoznakowanych butelkach.Butelki bez widocznych
oznaczeń wytwórcy.Do każdego zgłaszanego produktu należy wypełnić osobny Arkusz
zgłoszeniowy,do dnia 15.03.2013r-produkty zgłoszone po terminie nie będą brały udział w
konkursie,nie zwracamy opakowań zgłoszonych produktów.Kazdy 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 /nalewek i win/ Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu
powoła Komisję Konkursową na podstawie pisemnych zgłoszeń drogą email komnino@op.pl ,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.Osoby uczestniczące w konkursie nie
mogą być w składzie komisji.Zgłoszone trunki muszą być ocenione zgodnie z Regulaminem tz.muszą
być w odpowiednich opakowaniach,wg Arkuszów zgłoszeń ponumerowanych bez oznaczeń
producentów.Zgłoszenia ocenione pod względem formalnym ,podpisany arkusz zgłszeń 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.Ocenie konkursowej będą podlegać poza oceną formalną,trunki w
sposób następujący;
-kolor i klarowność trunku

od 1-20pkt

-bukiet –ocena aromatu trunku-od1 do 20 pkt
-harmonia-równowaga elementów;smaku,aromatu,cukru,kwasowości od 1 do 20 pkt
-reprezentacyjność-np.opakowanie/butelka/subiektywne wrażenie,estetyka,wyglą,oryginalność
opakowania od 1 do 20 pkt
-oryginalność zastosowanych składników od 1 do 20pkt
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 poszczeg. 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.Zposiedzenia Komisji sporządzany jest protokół do akt z podpisami członków komisji.W
Komisji konkursowej b/z prawa głosu oceniającego uczestniczy także SEKRETARZ KONKURSU-Prezes
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 członkom komisji nie mającym wpływ na ocenę
punktową tz.sekretarza.Trunki 3 z największą liczbą punktów z każdej kategorii jako nagrodę
otrzymają miano PRODUKTU LOKALNEGO W POSTACI TRUNKU GMINY SMOŁDZINO na
2013r,możliwość ekspozycji i uczestnictwa w KONKURSIE NALEWEK W SWOŁOWIE w m-cu
sierpniu,oraz za zgodą na TARGACH TURYSTYCZNYCH.Otrzymają Dyplom oraz 10 naklejek na produkty
z logo i oznaczeniami konkursu,także nagrodę rzeczową.Promocję na stronie Stowarzyszenia
www.slowiniec.pl oraz w Wiejskim Centrum Turystyki jako ogłoszenia i materiał
promocyjny.Dokumenty konkursowe będą przechowywane w biurz stowarzyszenia do następnej
edycji w roku następnym.Laureaci konkursu w 2013r nie mogą z tym samym prodyktem wystąpić w
przyszłym roku,z innym tak.Ogłoszenie laureatów konkursu dnia 22.03.2013r w piątek o godz 16 w
biurze Stowarzyszenia w Smoldzinie na ul.Bohaterów Warszawy 30.

4.Postanowienia końcowe
Zgłoszenia do konkursu oraz dostarczenie produktu w każdy poniedziałek od godz 15-18 w biurze
stowarzyszenia na podstawie Arkusza Zgłoszeniowego.Zgloszenia osób do komisji konkursowej drogą
elektroniczną na komnino@op.pl .Wszelkie informacje o konkursie i dokumenty na str
www.slowiniec.pl .Sekretarz Konkursu Prezes Stowarzyszenia Renata Knitter tel 603449826.

