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REGULAMIN V FLISACKIEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH 

 

 

1. Organizatorami V Flisackiego Konkursu Piw Domowych są Kujawsko–Pomorski Oddział Terenowy Polskiego 

Stowarzyszenia Piwowarów Domowych oraz browar restauracyjny Regionalna Warzelnia Piwa w Bydgoszczy. 

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 trzech kategoriach: 

• Albae Cerevisiae – opis stylu: http://kompendiumpiwa.pl/albae-cerevisiae/  

• Belgian Dubbel – opis stylu: http://kompendiumpiwa.pl/belgian-dubbel/  

• Ciemne Grodziskie – opis stylu: https://pspd.org.pl/blog/2019/04/29/ciemne-grodziskie/  

5. Jeden piwowar może wystawić do konkursu po jednym piwie w każdej kategorii, czyli maksymalnie trzy piwa w całym 

konkursie. Limit ten obowiązuje niezależnie od tego, czy piwowar zgłasza piwo uwarzone samodzielnie (jedyny autor) czy 

zespołowo (współautor).   

6. Rejestracja piw na konkurs odbywa się tylko i wyłącznie za pomocą systemu online, dostępnego pod adresem: 

https://flisackikpd.pspd.org.pl/. Zakładanie kont użytkownika i rejestracja piw w systemie prowadzone będą w 

terminie 24 września - 8 października 2019 r. do godz. 22:00. Po zarejestrowaniu piwa system generuje dla uczestnika 

anonimowe etykiety, które należy wydrukować oraz trwale umieścić na butelkach przed wysyłką lub osobistą dostawą. 

Piwa dostarczone z pominięciem tej procedury nie zostaną dopuszczone do konkursu. Nie będzie również możliwa 

rejestracja piw konkursowych po upływie końcowego terminu aktywności systemu. 

7. Piwowar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora konkursu w ilości 3 butelek o pojemności 500 ml lub 4 

butelek o pojemności 330 ml, oklejonych w sposób trwały (taśma klejąca lub klej) etykietami wygenerowanymi przez 

system przyjmowania zgłoszeń, o którym mowa w punkcie poprzednim. Butelki nie mogą mieć żadnych oznaczeń 

mogących zidentyfikować autora piwa. W przypadku trudnych do usunięcia etykiet własnych lub komercyjnych 

powierzchnia butelki, na której się znajdują, powinna zostać uprzednio zaklejona papierem w jednolitym kolorze. Ponadto 

na kapslu należy zapisać numer zgłoszeniowy piwa (entry number), nadany uczestnikowi przez system, bez 

początkowych zer i poprzedzony pierwszą literą nazwy stylu (A – Albae Cerevisiae, B – Belgian Dubbel, C – Ciemne 

Grodziskie, np. A121, B253, C354). Piwa nie spełniające tych wymogów nie zostaną dopuszczone do konkursu.  

8. Koszt zgłoszenia jednego piwa do konkursu (wpisowe) wynosi: 

- dla piwowarów niebędących członkami PSPD: 20 zł 

- dla członków PSPD: 15 zł 
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Jeżeli w skład browaru domowego/zespołu wchodzi przynajmniej jedna osoba zrzeszona w PSPD, taki browar traktuje się 

jako członka PSPD. Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi. 

9. Opłatę wpisowego do konkursu należy wnieść w dniach 1-8 października 2019 r. za pomocą: 

a) płatności online Dotpay, dostępnej w systemie rejestracji piw konkursowych, o którym mowa w pkt 6 (sposób 

preferowany!) 

lub 

b) przelewem bankowym na rachunek: Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, 87 1750 0012 0000 0000 4108 

5312, tytuł przelewu: V Flisacki KPD, imię i nazwisko uczestnika oraz - w przypadku członka PSPD - numer legitymacji 

PSPD, np. „V Flisacki KPD 2019 Adam Igrekowski 9999”. W przypadku płatności przelewem należy przesłać jego 

potwierdzenie e-mailem na adres kujawskopomorski@pspd.org.pl. Wpłaty wpisowego dokonane bez podania ww. tytułu 

niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia będą traktowane jako darowizna na rzecz PSPD.  

Brak zaksięgowania wpisowego na koncie organizatora do dnia 8 października 2019 r. skutkuje niedopuszczeniem piwa 

do konkursu.  

10. Piwa konkursowe należy dostarczyć w dniach 1-8 października 2019 r. na adres: 

Regionalna Warzelnia Piwa 

ul. Poznańska 8, 85-129 Bydgoszcz  

z dopiskiem „V Flisacki KPD” 

tel. dla kuriera: 517 762 197 

Piwa niedostarczone po tym terminie nie zostaną dopuszczone do konkursu. W spornych przypadkach decydować będzie 

data faktycznego doręczenia przesyłki. W przypadku osobistego doręczania piwa należy mieć na uwadze godziny pracy 

lokalu. Przyjęcia paczek konkursowych będą sukcesywnie, w miarę dyspozycyjności personelu lokalu, potwierdzane w 

systemie rejestracyjnym, o którym mowa w pkt 6.  

11. Odpowiedzialność za przygotowanie, zabezpieczenie i opłacenie przesyłki spoczywa na uczestniku konkursu. Nie 

będą przyjmowane paczki za pobraniem oraz przesyłki „do odbioru w punkcie” (Paczkomaty, Ruch, itp.). W przypadku 

doręczenia uszkodzonej przesyłki uczestnik na własną odpowiedzialność podejmuje decyzję o ewentualnym ponownym 

przesłaniu piwa na konkurs, biorąc  pod uwagę terminy określone w punkcie 10. Przy kontakcie w sprawie problemów z 

doręczeniem przesyłek na konkurs należy dla ułatwienia i przyspieszenia wyjaśnień podawać w e-mailu numer 

paczki/przesyłki, link do jej śledzenia bądź skan/zdjęcie dowodu nadania. 

12. Uczestnicy Konkursu zgadzają się na upublicznienie swojego imienia i nazwiska, zdobytej punktacji i zajętego 

miejsca, a także zobowiązują się do przekazania organizatorom w terminie do 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu 

szczegółowych receptur piw nagrodzonych miejscami I-III. 

13. Konkurs został zgłoszony do Pucharu PSPD 2019/2020 zgodnie z aktualnymi zasadami, tj. poprzez poinformowanie 

Komisji Technicznej do dnia 30 kwietnia 2019 r. i posiada rangę pucharową 1,0. Przeprowadzony zostanie zgodnie z 

Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD w dniach 11-12 października 2019 r. w Bydgoszczy. 

14. Niezależnie od ilości piw zgłoszonych w poszczególnych kategoriach, dnia 11 października 2019 r. przeprowadzona 

zostanie runda eliminacyjna, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 12-15 piw w każdej z kategorii do 

oceny finałowej. Tego samego dnia opublikowana zostanie informacja o piwach zakwalifikowanych do rundy finałowej.  
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14. Podczas finałowej rundy konkursu w dniu 12 października 2019 r. piwa w każdej kategorii będą oceniać 3–5 osobowe 

zespoły sędziów certyfikowanych PSPD i wykwalifikowanych jurorów. Wyklucza się możliwość, by sędzia/juror mógł 

oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo. 

15. W przypadku zgłoszenia do konkursu nie więcej niż 3 piw w danej kategorii, konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a 

uczestnicy otrzymają drobne upominki. 

16. Informacja o wynikach rundy finałowej, w tym o laureatach miejsc I, II i III w każdej kategorii zostanie ogłoszona w 

dniu 12 października 2019 r. na stronach internetowych, m.in. www.pspd.org.pl, www.facebook.com/kpot.pspd, 

piwo.org 

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

otrzymają pamiątkowe dyplomy. Sponsorzy i nagrody będą sukcesywnie ogłaszane poprzez kanały komunikacyjne 

wymienione w punkcie 16. 

19. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi 

uwagami jury oceniającego daną kategorię. 

20. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych organizatorzy informują, iż założenie 

przez uczestnika konkursu konta użytkownika i wypełnienie formularza zgłoszeniowego piwa w systemie 

http://flisackikpd.pspd.org.pl są równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z 

realizacją konkursu: 

a) administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, ul. Czerniakowska 

126a lok. 4, 00-454 Warszawa, biuro@pspd.org.pl  

b) zebrane dane osobowe są przetwarzane w celach komunikacji z uczestnikami, wysyłki arkuszy ocen (metryczek) 

konkursowych uczestnikom, nagród i dyplomów dla laureatów, ogłoszenia listy startowej oraz wyników rundy 

eliminacyjnej i finałowej konkursu 

c) dane osobowe uczestników (imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail) mogą zostać przekazane sponsorom lub/i 

firmom kurierskim celem wysyłki nagród i dyplomów 

d) każdy z uczestników konkursu ma możliwość dostępu do swoich danych, zmiany i aktualizacji - w tym celu 

należy zalogować się do systemu konkursowego http://flisackikpd.pspd.org.pl bądź skontaktować się z 

organizatorami pod adresem kujawskopomorski@pspd.org.pl 

e) dane osobowe uczestników zostaną usunięte po przeprowadzeniu i rozliczeniu konkursu oraz wysyłce nagród i 

dyplomów 

21. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do aktualizacji i zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i 

nieprzewidzianych okoliczności. 

22. Udział w konkursie równoznaczny jest ze znajomością i akceptacją jego Regulaminu przez uczestnika. 

23. Osobą kontaktową w sprawach dotyczących przebiegu konkursu jest Przewodnicząca Jury – Magdalena Bergmann: 

kujawskopomorski@pspd.org.pl   
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