
https://www.facebook.com/LubuskiOTPSPD/ Strona 1 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Regulamin 
IV Konkursu Piw Domowych w Zielonej Górze 

24.03.2018r. Minibrowar Haust 
 
 
1. Organizatorem Konkursu Piw Domowych w Zielonej Górze jest Lubuski Odział 

Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i Minibrowar Haust. 

reprezentowane przez: 

— Krzysztofa Czechanowskiego (przewodniczący jury i członek PSPD) 

— Paweł Kąkol (Minibrowar Haust) 

2. Do obowiązków organizatora należy: 

— przyjmowanie piw i przechowywanie ich w odpowiednich warunkach 

— kodowanie piw 

— przeprowadzenie wstępnych eliminacji  

— rozesłanie skróconych metryczek piw, które nie zakwalifikowały się do finału 

— rozesłanie metryczek finalistom 

— zapewnienie odpowiednich warunków do pracy jurorów zarówno komisji 

eliminacyjnych, jak i sędziowskich w trakcie konkursu (odpowiednie naczynia, 

odpowiednie pomieszczenia, obsługa jurorów itp.) 

— zorganizowanie i rozesłanie nagród zwycięzcom konkursu 

3. Przewodniczącym Jury jest Krzysztof Czechanowski 

4. Skład Komisji Konkursowej ustala jej Przewodniczący w porozumieniu z 

Organizatorem. 

5. Do obowiązków Przewodniczącego Jury należy: 

— zaproszenie w porozumieniu z organizatorem do komisji odpowiednio 

wykwalifikowanych sędziów 

— monitorowanie pracy jurorów w trakcie konkursu (dopilnowanie “zasady braku 

konsultacji” w trakcie oceny, zadbanie o obecność jurorów i wykonanie przez nich 
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oczekiwanych czynności na każdym etapie konkursu, w tym podpisywanie 

dyplomów) 

— monitorowanie pracy sędziów po konkursie (rozsyłanie metryczek, oraz 

ewentualnie innych powierzonych przez przewodniczącego zadań) 

— przewodniczący jury, jeśli przewodniczy więcej, niż jednej komisji sędziowskiej 

jednocześnie, zobowiązany jest do rezygnacji z oceny piw, a skupieniu się jedynie na 

nadzorowaniu prac obu/więcej komisji 

6. Konkurs odbędzie się w dniu 24.03.2018 r, w ramach XIII Spotkanie Piwowarów w 

Zielonej Górze. 

7. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie. 

8. W konkursie wyznaczono jedną kategorie: 

  -  Milkshake IPA.pl 

9. W każdej kategorii uczestnik może wystawić najwyżej jedno piwo. 

10. W przypadku gdy do Konkursu w danej kategorii zostanie zgłoszone tylko jedno 

piwo, Konkurs w niej pozostaje nierozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek. 

11. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii powyżej 15 piw Organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do wykonania wstępnej eliminacji. 

12. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swego imienia i nazwiska podczas 

ogłaszania wyników konkursu oraz podania zajętego przez nich miejsca. 

13. Zwycięzca każdej z kategorii zobowiązuje się do upublicznienia receptury 

zwycięskiego piwa na życzenie Organizatora. 

14. Osobą odpowiedzialną za odbiór, zakodowanie i przechowywanie piw 

konkursowych jest Paweł Kąkol. 

15. Uczestnicy powinni dostarczyć konkursowe piwa w nieprzekraczalnym terminie 

od 1.03. 2018 do 20.03.2018 na adres: 

Minibrowar Haust  

ul. Plac Pocztowy 9 

65-305 Zielona Góra 

Kontakt: Paweł Kąkol, tel. +48 607 556 297 

16. W przypadku osobistego dostarczenia konkursowych piw pod ww. adres należy 

wcześniej ustalić warunki z odbiorcą. 

17. Koszt zgłoszenia piwa wynosi 10 zł dla członków PSPD oraz 12 zł dla 

niezrzeszonych w PSPD obejmuje koszty obsługi piwa w trakcie Konkursu. Opłatę 

należy wnieść do 21.03.2018 osobiście lub przelewem na konto: 
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EKOBUD Sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowskiego 45a 

65-021 Zielona Góra 

Nr konta: 36 2130 0004 2001 0369 6994 0001  

18. Nagrodzone zostaną trzy pierwsze miejsca oraz zostanie przyznana Nagroda 

Specjalna. 

19. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację, prawo 

wyboru piwa przysługuje Przewodniczącemu Jury. 

20. Nagrodą Specjalną jest warzenie piwa według zwycięskiej receptury przez autora 

w Minibrowarze Haust pod opieką wykwalifikowanego personelu. Na czas warzenia 

Browar Probus zwraca koszty przejazdu oraz zapewnia nocleg i wyżywienie. 

21. Nagrodę Specjalną będzie można odebrać we wskazanym przez Organizatora 

terminie, nie później jednak niż 90 dni od daty ogłoszenia wyników. 

22. Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zwycięskiej receptury w 

szczególności polegającej na zastosowaniu zamienników zastosowanych w niej 

składników. 

23. Organizator zastrzega sobie prawo do wielokrotnego stosowania zwycięskiej 

receptury w Browarze Haust. 

24. Każdy uczestnik Konkursu otrzyma metryczkę z pełną oceną swojego piwa. W 

przypadku piw, które nie zostały zakwalifikowane do konkursu (eliminacje) metryczka 

będzie skrócona do podania przyczyn odrzucenia piwa. Metryczki będą wysyłane na 

adres mailowy przez Organizatora/Przewodniczącego Jury do końca kwietnia 2018 r. 

25. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą być uczestnikami Konkursu w 

kategorii, w której przedstawiają piwo do oceny. Te same zasady dotyczą Komisji 

Eliminacyjnej. 

26. Pracownicy Minibrowaru Haust nie mogą być uczestnikami Konkursu. 

27. Dopuszcza się nadesłanie piw w butelkach oznaczonych etykietami i/lub 

oznaczonymi kapslami.  

28. Należy wypełnić wszystkie rubryki w Formularzu Zgłoszeniowym. Brak danych na 

temat receptury oraz brak podpisu będą skutkowały niezakwalifikowaniem piwa do 

Konkursu. 

29. Do Konkursu należy wystawić minimum 4 buteleki 0,5l lub jako ekwiwalent 6 

butelek 0,33l 
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30. Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed Konkursem zostaną właściwie 

zamaskowane. 

31. Konkurs Piw Domowych przeprowadzony zostanie zgodnie z wytycznymi Komisji 

ds. Szkolenia i Certyfikacji Sędziów Konkursów Piwa PSPD zawartymi w 

„Przewodniku dla organizatorów konkursów piw domowych” oraz w „Zasadach dobrej 

praktyki dla konkursów piwa”. 

32. Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody 24.03.2018 podczas trwania imprezy, a 

w przypadku nieobecności zostaną one wysłane w ciągu 14 dni. Jeżeli nagrodami 

będą bony na zamówienia w sklepach internetowych, sposób ich realizacji będzie 

identyczny z zasadami danego sklepu. 

33. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku 

wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. 

.wroclaw.pl 


