Konkurs nalewek o puchar Starosty Brzezińskiego odbędzie się 5 lipca 2015. Do udziału w konkursie zapraszamy
wszystkich tych, którzy domowymi sposobami, według starych rodzinnych receptur, autorskich lub
wyszperanych w książkach przepisów wytwarzają tradycyjne polski nalewki.
Warto pochwalić się skarbami z domowej spiżarni, bo jak mawia przewodniczący kapituły dobrego smaku, Piotr Bikont – „Dobra
nalewka, to słońce zamknięte w butelce”.

Regulamin Konkursu

I. INFRMACJE OGÓLNE

1.
Konkurs nalewek o puchar Starosty Brzezińskiego zwany dalej Konkursem jest imprezą
promocyjno - towarzysko - artystyczną mającą na celu promocję polskich tradycji
nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców.
2.
Organizatorem Konkursu jest
Lokalnego i firma Inter Solar

Łódzki Oddział Polskiej Izby Produktu Regionalnego i

3
W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami
Konkursu
4
Konkurs odbywa się w ramach Święta Zalewajki
5
Konkurs przeprowadza Kapituła. W skład kapituły wchodzą wszystkie osoby biorące
udział w konkursie

II. ZASADY UCZESTNICTWA

Uczestnicy Konkursu podpisując zgłoszenie do Konkursu akceptują jego regulamin oraz
zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.

Do Turnieju zgłaszać można nalewki, które nie są dostępnie w sprzedaży, z wyjątkiem
sprzedaży gospodarskiej, na targach produktów regionalnych i podobnych.

Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć jedną próbkę tej
samej nalewki: jedna próbka o pojemności nie mniejszej niż 500 ml . Ilość nalewek
zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna. W przypadku
zgłoszenia więcej niż jednego rodzaju nalewki, poszczególne próbki powinny być
oznaczone w ten sam sposób (nr lub nazwa własna). Biuro przyjmujące nalewki nada im
konkursowe oznaczenia własne i nr konkursowy.

III. ZASADY PROCEDOWANIA I WYNIKI
Obecni członkowie Kapituły dokonują degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek, w
warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Konkursu
gwarantowanych przez Organizatora.

Zwycięzców konkursu wyłaniają obecni na posiedzeniu Kapituły Członkowie wg zasad
głosowania przyjętych przez Kapitułę .

Wyniki Konkursu ogłaszane są przez przewodniczącego kapituły lub osobę przez niego
wyznaczoną po zakończeniu konkursu.

