
 

 

REGULAMIN GALI NAGRÓD POLSKIEGO STOWARZYSZENIA 

PIWOWARÓW DOMOWYCH 

 

I. Postanowienia ogólne 

1. Regulamin określa zasady organizacji Plebiscytu gala Nagród PSPD, 

zwanego dalej Konkursem. 

2. Regulamin określa również warunki uczestnictwa w Konkursie. 

3. Udział w Konkursie jest bezpłatny. 

II. Organizatorzy Konkursu 

1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów 

Domowych 

2. Siedziba Organizatora znajduje się przy ul Czerniakowska 126a/4 w 

Warszawie. 

3. Obowiązki organizatora:  

 organizator odpowiada za poprawne przeprowadzenie Konkursu; 

 organizator prowadzi biuro Kapituły Konkursu; 

 organizator powołuje Kapitułę Gali Nagród, zwaną dalej Kapitułą, 

która ocenia i rekomenduje podmioty do otrzymania nagród, 

a także wybiera laureatów Konkursu. 

III. Kategorie Konkursu i kryteria wyboru laureatów 

Konkurs składa się z czterech kategorii, gdzie laureaci wybierani są przez 

Kapitułę: 

- EDUKATOR PIWA- osoba lub podmiot dzieląca się wiedzą o piwie, jego 

procesie powstawania, technikach polepszania warsztatu. Laureat tej kategorii 

potrafi przekazywać wiedzę w sposób prosty i przejrzysty, inspiruje i zachęca do 

eksperymentów oraz utrzymywania jakości gotowego produktu 



- PSPDOWIEC ROKU- aktywny członek stowarzyszenia wyróżniający się 

zarówno  sumienną pracą w swoim oddziale terenowym, jak i regularnie i 

chętnie działający na rzecz Stowarzyszenia i szerzący jego pozytywne idee 

- CZŁOWIEK KRAFTU- osoba wyróżniająca się charyzmatyczną osobowością, 

posiadająca zasługi dla szerzenia piwowarstwa domowego i rzemieślniczego. 

Laureat ten powinien mieć wpływ na rynek i budowanie trendów w 

piwowarstwie 

ANTYSZTOS- kategoria w sposób prześmiewczy „nagradzająca” osobę, 

podmiot lub zjawisko, które w danym roku negatywnie odbiło się na branży 

piwowarskiej 

W konkursie przewidziano też trzy kategorie, gdzie wyboru laureatów dokonują 

wszyscy chętni do oddania głosów internauci; 

BLOGER ROKU- osoba wyróżniająca się w danym roku rzetelnością, 

regularnością wpisów, posiadająca realny wpływ na swoich czytelników, mająca 

wpływ na rynek piwa rzemieślniczego w kraju 

SPECJALISTYCZNY SKLEP PIWOWARSKI ROKU- podmiot wyróżniający 

się szczególną rzetelnością wykonywania usług, terminowością dostaw, 

bogatym i ciągle uzupełnianym asortymentem surowców piwowarskich  

- WYDARZENIE ROKU- impreza/targi/festiwal w szczególny sposób 

wyróżniająca się w bieżącym roku na tle innych wydarzeń związanych z piwem 

rzemieślniczym i/lub domowym profesjonalną organizacją, innowacyjną 

formułą i wdrażaniem nowej jakości 

IV. Kapituła konkursu 

1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursu w celu zapewnienia 

rzetelnych, trafnych, profesjonalnych i bezstronnych nominacji laureatów 

w poszczególnych kategoriach. 

2. W skład kapituły konkursu wchodzą: 

- obecnie funkcjonujący zarząd Stowarzyszenia w pełnym, siedmioosobowym 

składzie 

- członkowie honorowi Stowarzyszenia 

- dziennikarze, blogerzy oraz osoby poruszające  się zawodowo lub 

hobbystycznie w branży piwowarskiej 

 



V. Zgłoszenia do Konkursu 

Konkurs odbywa się na dwóch etapach: 

1. Pierwszy etap rozpoczyna się 23 października i potrwa do 31 

października. Internauci w tym czasie zgłaszają swoje kandydatury we 

wszystkich kategoriach za pomocą formularza Google.  

2. Po zamknięciu pierwszego etapu głosowania nastąpi podliczenie ilości 

oddanych kandydatur. W kategoriach Edukator Piwa, PSPDowiec Roku, 

Człowiek Kraftu oraz Antysztos wyboru zwycięzców dokonuje Kapituła 

Konkursu. 

3.  W kategoriach Sklep Piwowarski Roku, Bloger Roku oraz Wydarzenie 

Roku zostaje wybranych pięć najczęściej powtarzających się propozycji. 

Przechodzą one do drugiego etapu konkursu. 

4. Drugi etap odbywać się będzie od 2 do 15 listopada za pomocą platformy 

do oddawania głosów. 

5.  Każdy głosujący internauta może oddać głos jednorazowo.  

6. Po zamknięciu głosowania głosy zostaną podliczone ,a w każdej kategorii 

zostanie wyłoniony zwycięzca. 

VI. Konkurs dla internautów 

1. W czasie trwania pierwszego etapu plebiscytu odbywać się będzie 

konkurs dla internautów. 

2. Konkurs polega na napisaniu uzasadnienia swojej nominacji. Oceniana 

będzie pomysłowość, szczerość wypowiedzi oraz właściwa argumentacja 

swojej nominacji. 

3. Nominujący mogą podać dowolną ilość nominowanych, jednak każdy 

może wygrać tylko raz. 

4. Zwycięzców wyłoni Kapituła Konkursu. 

5. Nagrodami będą zestawy gadżetów PSPD oraz upominki od partnerów. 

VII. Gala wręczenia nagród  

1. Gala wręczenia nagród oraz ogłoszenie wyników odbędzie się 6 grudnia 

w Warszawie podczas uroczystej premiery Ryewine 

2. Na Galę zostaną zaproszeni laureaci oraz nominowani we wszystkich 

kategoriach. 

3. Podczas Gali przyznane zostaną symboliczne nagrody rzeczowe w formie 

statuetek i dyplomów. 

 

 



 

VIII. Prawa nominowanego uczestnika konkursu 

1. Uczestnik może zrezygnować z nominacji bez podawania powodu. 

2. Nominowani w kategoriach wybieranych przez internautów mogą w 

sposób aktywny zachęcać do głosowania na siebie za pomocą kanałów w 

social media, własnej strony internetowej itp. 

3. Niedopuszczalne są praktyki związane z nieuczciwym pozyskiwaniem 

głosów za pomocą wszelkich form uznawanych powszechnie za 

nielegalne w tym kupowania głosów, zakładania fałszywych kont itp. 

4. W przypadku zauważenia nieuczciwych działań w zakresie głosowania,  

Kapituła ma prawo wykluczyć uczestnika z dalszego udziału w konkursie. 

IX. Postanowienia końcowe 

1. W sytuacjach nieuregulowanych w Regulaminie, a odnoszących się 

do Konkursu, decyzje podejmuje Kapituła Nagrody. 

2. Wszelkie zmiany Regulaminu dokonywane są przez Organizatora 

po ustaleniach z Partnerami. 

 


