
                                                                                                                                  

VII BRACKI KONKURS PIW DOMOWYCH 

„PORTER BAŁTYCKI – PIWOWARSKI 

SKARB POLSKI” 

 

 

Regulamin VII Brackiego Konkursu Piw Domowych 

„Porter Bałtycki – Piwowarski Skarb Polski” 

 

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych. 

2. Celem konkursu jest promowanie piwowarstwa domowego i piwa o wysokiej jakości. 

3. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie 

4. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii Porter Bałtycki (18-22 oBlg) 

5. Jeden piwowar może wystawić do Konkursu jedno piwo. 

6. Do wystawionego piwa należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy znajdujący się pod 

adresem: https://goo.gl/forms/Oe0iyJafiDh7eSsK2 . 

7. Koszt zgłoszenia piwa do konkursu (wpisowe) wynosi: 

Dla piwowarów niebędących członkami PSPD: 20 zł 

Dla członków PSPD: 15 zł 

Jeżeli w skład browaru domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba zrzeszona w PSPD, taki 

browar traktuje się jako członka PSPD. 

Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi. 

8. Opłatę wpisowego do Konkursu należy wnieść do dnia 28 sierpnia 2017 r. (data zaksięgowania 

na rachunku organizatora) na konto: 

Nr konta: 82 1540 1287 2001 6200 5272 0002 

Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów 

Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych 

Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie 

ul. Dojazdowa 2 

43-400 Cieszyn 

W tytule przelewu należy wpisać: Bracki KPD + imię i nazwisko Piwowara (ew. nazwę browaru 

podaną w formularzu zgłoszeniowym) + email. 

Wpłaty wpisowego dokonane bez podania tytułu niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia będą 

traktowane jako darowizna na rzecz PSPD. 

Brak wpisowego na koncie organizatora 30 sierpnia 2017 roku skutkuje niedopuszczeniem piwa do 

tej oceny. 

9. Piwowar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w dniach od 16 do 28 

sierpnia 2017 r., w ilości 3 butelki poj. 500 ml lub 4 butelki o poj. ok. 330 ml lub dwie butelki poj. 

litr i więcej. 

https://goo.gl/forms/Oe0iyJafiDh7eSsK2
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Butelki nie mogą mieć żadnych trwałych znaków mogących jednoznacznie zidentyfikować autora 

piwa. Dopuszcza się oznaczenie na kapslu. 

 

10. Piwa należy dostarczyć na adres: 

Browar Zamkowy Cieszyn Sp. z o.o. 

ul. Dojazdowa 2 

43-400 Cieszyn 

z dopiskiem VII Bracki KPD 

Osobą kontaktową ze strony Browaru Zamkowego Cieszyn jest Ewa Głabek tel. 515 217 317 

(recepcja piw) 

11. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca. 

12. Piwowar zgłaszający piwo do Konkursu zobowiązuje się do udostępnienia na życzenie 

organizatora szczegółowej receptury nagrodzonego w Konkursie piwa i wyraża zgodę na jej 

nieodpłatną publikację. 

13. Ocena piw zostanie przeprowadzona zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw 

Domowych PSPD. 

14. Konkurs przeprowadzony zostanie 2 września 2017 r. w Cieszynie. Jeżeli do organizatorów 

zgłoszonych zostanie więcej niż 10 piw, 1 września 2017 r. odbędzie się runda kwalifikacyjna, 

podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 10 piw do oceny finałowej. 

15. Podczas Konkursu piwa oceniać będzie Komisja Sędziowska, w skład której wejdą 

wykwalifikowani sędziowie. Wyklucza się możliwość, by juror Konkursu mógł wystawić w nim 

swoje piwo. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Krzysztof Teliżyn. 

16. Informacja o trzech najlepszych piwach zostanie ogłoszona publicznie w Cieszynie, po 

zakończeniu Konkursu. Informacja o zwycięzcach / finalistach oraz sponsorach zostanie 

opublikowana na stronach internetowych pspd.org.pl, piwo.org, browar.biz oraz facebook.com 

17. Miejsca I, II i III zostaną nagrodzone nagrodami od sponsorów, a wszyscy finaliści konkursu 

pamiątkowymi dyplomami. 

18. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną 

swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów Konkursu. 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia 

istotnych i nieprzewidzianych okoliczności. 

20. Osobą kontaktową w sprawach organizacyjnych dotyczących Konkursu jest Krzysztof Teliżyn, 

e-mail: Krzysztof.Telizyn@pspd.org.pl 

 

 

 

 

mailto:Krzysztof.Telizyn@pspd.org.pl
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21. Nagrodami w Konkursie są: 

Za I miejsce: 

- 25 kg słodu pilzneńskiego Weyermann® + chmiel Lubelski i Marynka po 3 x 30 g + drożdże 

Fermentis Saflager W34/70 - 3 szt, ufundowane przez Browamatora 

- 25 kg słodu Viking Malt (+ koszty transportu – przesyłane poprzez TwójBrowar, którzy będą 

"podpinać" określoną ilość słodów do kont zwycięzców i pokrywać koszt standardowej wysyłki 

kurierem (1 paczki, więc można u nich co nieco domówić)) ufundowane przez Viking Malt 

- Autorski słód prażony 280 – 340 EBC od Browaru Kormoran 

- Bezprzewodowy termometr do żywności od Centrum Warzenia Domowego Piwa „Piwo Piweczko” 

Za II miejsce: 

- 15 kg słodu pilzneńskiego Weyermann® + chmiel Marynka i Lubelski po 3 x 30 g+ drożdże 

Fermentis Saflager W34/70 - 2 szt, ufundowane przez Browamatora 

- 10 kg słodu Viking Malt (+ koszty transportu – przesyłane poprzez TwójBrowar, którzy będą 

"podpinać" określoną ilość słodów do kont zwycięzców i pokrywać koszt standardowej wysyłki 

kurierem (1 paczki, więc można u nich co nieco domówić)) ufundowane przez Viking Malt 

- Autorski słód prażony 280 – 340 EBC od Browaru Kormoran 

 Za III miejsce: 

 - 5 kg słodu pilzneńskiego Weyermann® + chmiel Marynka i Lubslski po 3 x 30 g+ drożdże 

Fermentis Saflager W34/70 - 1 szt, ufundowane przez Browamatora 

 - 5 kg słodu Viking Malt (+ koszty transportu – przesyłane poprzez TwójBrowar, którzy będą 

"podpinać" określoną ilość słodów do kont zwycięzców i pokrywać koszt standardowej wysyłki 

kurierem (1 paczki, więc można u nich co nieco domówić)) ufundowane przez Viking Malt 

 - Autorski słód prażony 280 – 340 EBC od Browaru Kormoran 

 

Komitet Organizacyjny VII Brackiego Konkursu Piw Domowych 

Cieszyn, 10 sierpnia 2017 r. 

 

 

http://piwopiweczko.pl/index.php

