Regulamin Turnieju (konkursu)
nalewek domowych i akcyzowych.

INFORMACJE OGÓLNE
1.
„Turniej nalewek domowych i akcyzowych” zwany dalej Turniejem jest imprezą
promocyjną mającą na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na
najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców. Turniej odbywa się w ramach „Trybunałów
Nalewkowych” – Ogólnopolskiego Festiwalu Smaku w Piotrkowie Trybunalskim.
2.
Organizatorem Konkursu jest Fundacja Trybunalska z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim.
3.
Organizacją Konkursu kierują Hieronim Błażejak i Jan Babczyszyn. Sekretarzem Konkursu jest
Czesław Maszczyk: +48 602 768 476 ; cz.maszczyk@fundacjatrybunalska.pl;
4.
W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami Turnieju.
5.
Turniej odbywa się w dniu 16 lipca 2016 roku w godz. 14:00-17:00 w Sali Muzeum w Piotrkowie
Trybunalskim; Plac Zamkowy 4; 97-300 Piotrków Trybunalski.
7.
Turniej przeprowadza „Trybunał nad Strawą” powołany przez organizatora festiwalu, w którego
skład wchodzą: Marszałek, Wicemarszałkowie, Deputaci i Sekretarz.
Szczegółowy skład Deputatów Trybunału zostanie podany najpóźniej 7 dni przed Turniejem.

ZASADY UCZESTNICTWA
8.
Uczestnicy zgłaszający się do Turnieju zobowiązani są wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia. W
przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną kartę
zgłoszenia.
9.
Uczestnicy Turnieju podpisując zgłoszenie do Turnieju akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się
uszanować wszelkie postanowienia „Trybunału nad Strawą”.
10.
Do Turnieju zgłaszać można wyłącznie te nalewki, które
Rzeczypospolitej Polskiej

zostały wytworzone na terenie

11.
Nalewki oceniane będą w dwóch kategoriach:
a. Nalewki akcyzowe
Nalewki produkowane i sprzedawane na podstawie koncesji.
b. Nalewki domowe
Nalewki tworzone w warunkach domowych i podawane wyłącznie lokalach gastronomicznych
i agroturystycznych, a także prezentowane na konkursach, jarmarkach oraz targach
produktów regionalnych i lokalnych.
Wszelkie wątpliwości w zakresie kwalifikacji nalewek do konkursu oraz poszczególnych kategorii
rozstrzyga sekretarz Turnieju..
12.
a. Uczestnicy Konkursu w poszczególnych kategoriach ubiegają się o nagrody:
 Złoty Gąsior
 Srebrny Gąsior
 Brązowy Gąsior
b. Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień oraz
nagród pozaregulaminowych.

13
Uczestnicy zgłaszający nalewki do Turnieju zobowiązani są dostarczyć dwie próbki tej samej nalewki:
jedna o pojemności nie mniejszej niż 500 ml, druga nie mniej niż 200 ml. Ilość nalewek zgłaszanych
do Turnieju przez jednego Uczestnika jest dowolna.
14
Zgłoszenia przyjmowane są:
a. do 15 lipca 2016 korespondencyjnie – przesyłki pocztowe lub kurierskie na adres siedziby
organizatora: Fundacja Trybunalska; Ul. Karolinowska 10; 97-300 Piotrków

Trybunalski
b. w dniu 16 lipca nalewki przyjmowane są w godz. 10.00 – 13.00 w gmachu Muzeum w
Piotrkowie: Plac Zamkowy 4; 97-300 Piotrków Trybunalski.

SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW
15
Obecni na posiedzeniu Deputaci „Trybunału nad Strawą” dokonają degustacji zgłoszonych do
Turnieju nalewek na warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Turnieju:
 Deputaci Trybunału poznają jedynie nr ocenianej nalewki
 Deputaci Trybunału przed zakończeniem posiedzenia nie poznają nazwisk uczestników
turnieju;
 W fazie pierwszej posiedzenia Deputaci Trybunału dokonają punktowej oceny wszystkich
nalewek stosując specjalne karty oceny i w ten sposób wybiorą nalewki, które oceniane będą
w finale.
 Ocenie podlegać będą: klarowność nalewki (1-3 pkt.); zapach nalewki (1-4 pkt.) i smak
nalewki( 1-7 pkt).
 W fazie finałowej Deputaci Trybunału przyznają poszczególnym nalewkom odpowiednio
swoje punkty, które powinny być podstawą przyznania nagród i wyróżnień.
 W razie wystąpienia sporów i różnic w ocenie poszczególnych nalewek pomiędzy
Deputatami Trybunału, Marszałek i Wicemarszałkowie Trybunału zainicjować mogą debatę, a
prowadzący obrady Marszałek lub Wicemarszałek może zarządzić ponowne głosowanie,
którego wynik stanowił będzie ostateczna podstawę przyznania nagród i wyróżnień .
 Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Trybunału nad Strawą czuwać będzie jego
Sekretarz.
WYNIKI
16
a. Wyniki przekazane zostaną w ramach podsumowania i ogłoszenia wyników Turnieju o
nagrodę: „Złotego, srebrnego i brązowego gąsiora”.
b. Ogłoszenia dokona Marszałek lub jeden z Wicemarszałków Trybunału nad Strawą.
c. Miejscem ogłoszenia wyników oraz wręczenia wyróżnień będzie scena festiwalu na Rynku w
Piotrkowie Trybunalskim. Godzina ogłoszenia wyników zostanie podana najpóźniej na 7 dni
przed Turniejem.
d. Nagrody nie odebrane przez laureatów w dniu ich ogłoszenia zostaną przekazane im inną
drogą (po uprzedniej konsultacji z nagrodzonymi).

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Podpisali:
Hieronim Błażejak
Jan Babczyszyn
Czesław Maszczyk

Zgłoszenie nalewki
do Turnieju
o nagrodę: „Złotego/ srebrnego/brązowego gąsiora”
KATEGORIA: NALEWKI AKCYZOWE
Nazwa nalewki
oraz
Nazwa własna (jeśli
dotyczy)

Nazwa lub imię i nazwisko
producenta (uczestnika
Turnieju),

Adres producenta

Imię i nazwisko osoby
odpowiedzialnej za
produkcję i przygotowanie
nalewki
Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej –
pełnomocnika producenta


NIP producenta –
dla nalewek
akcyzowych

Kontaktowy telefon
komórkowy
Adres e-mail

Główne składniki , opis
i inne ważne informacje itp.

Dotychczasowe
wyróżnienia i nagrody dla
zgłaszanej nalewki.

Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest produktem wytworzonym na bazie
wyrobów alkoholowych, nabytych w ramach koncesji na produkcję w Polsce.
Nalewka ta spełnia warunki określone w Regulaminie.
Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do
wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub
innych szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka substancji (z wyłączeniem alkoholu).
Oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i bez uwag akceptuję jego treść.

_______________________
Miejsce, data

________________________
czytelny podpis osoby zgłaszającej
/pełnomocnika Producenta

Formularz przesłać na adres: cz.maszczyk@fundacjatrybunalska.pl

Zgłoszenie nalewki
do Turnieju
o nagrodę: „Złotego/ srebrnego/brązowego gąsiora”
KATEGORIA: NALEWKI DOMOWE

Nazwa nalewki

Imię i nazwisko twórcy
(uczestnika Turnieju),

Adres twórcy nelewki

Imię i nazwisko osoby
zgłaszającej (wypełnić, jeśli
osoba zgłaszającą nie jest
osobiście twórca nalewki)
Nr PESEL osoby zgłaszającej
Kontaktowy telefon
komórkowy

Adres e-mail

Główne składniki , opis
i inne ważne informacje itp.

Dotychczasowe
wyróżnienia i nagrody dla
zgłaszanej nalewki.

Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest produktem wytworzonym na bazie
wyrobów alkoholowych, nabytych w ramach koncesji na produkcje nalewek lub w
placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w Polsce lub za
granicą .
Nalewka ta spełnia warunki określone w Regulaminie.
Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do
wytwarzania i przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub
innych szkodliwych dla zdrowia i życia człowieka substancji (z wyłączeniem alkoholu).
Oświadczam, że podane przez mnie dane osobowe są prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i bez uwag akceptuję jego treść.

_ _______________________
Miejsce, data

________________________
czytelny podpis osoby zgłaszającej

Formularz przesłać na adres: cz.maszczyk@fundacjatrybunalska.pl

