REGULAMIN
IV Beergoskiego Konkursu Piw Domowych 2019
Bydgoszcz, 17-18 maja 2019 r.
1. Organizatorami IV Beergoskiego Konkursu Piw Domowych są Kujawsko–Pomorski Oddział Terenowy
Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, multitap Kraftodajnia, Bydgoscy Piwowarzy we
współpracy z Centrum Targowym Pomorza i Kujaw – gospodarzem Festiwalu Piwa Beergoszcz.
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:
•

American Pale Ale (18B BJCP 2015)

•

Best Bitter (11B BJCP 2015)

•

White India Pale Ale (21B BJCP 2015)

Obowiązujące są opisy stylów z katalogu BJCP 2015: https://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf
(oraz pomocniczo ich polskie tłumaczenia: https://www.piwo.org/forums/forum/98-bjcp-2015-pl/).
5. Jeden uczestnik może wystawić do konkursu po jednym piwie w każdej kategorii, czyli maksymalnie trzy
piwa w całym konkursie. Limit ten obowiązuje niezależnie od tego, czy uczestnik 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://konkursykpot.pspd.org.pl/. System będzie aktywny od dnia 1 maja 2019 r. godz. 8:00 do
dnia 10 maja 2019 r., godz. 23:59. Po zarejestrowaniu piwa system wygeneruje dla uczestnika anoni mowe
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
możliwe zgłaszanie piw konkursowych po upływie terminu rejestracji.
7. Uczestnik jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora konkursu w ilości 3 butelek o pojemności
500 ml lub 4 butelek o pojemności 330 ml, oklejonych (klej lub przezroczysta taśma) etykietami
wygenerowanymi przez system, 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 ich powierzchnia powinna zostać zaklejona papierem w jednolitym kolorze . Dodatkowo na
kapslu należy umieścić skrócone oznaczenie piwa z etykiety - pierwszą literę stylu oraz numer bez
poprzedzających zer (np. B256 - Best Bitter o numerze 00256 na etykiecie, A375 – American Pale Ale nr
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00375). Piwa nie spełniające tych wymogów nie zostaną dopuszczone do konkursu.
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8. Koszt zgłoszenia jednego piwa do konkursu (wpisowe) wynosi:
- dla uczestników nie będących członkami PSPD: 20 zł
- dla członków PSPD: 15 zł (kod zniżkowy, który należy podać w trakcie rejestracji: PSPD; zniżka będzie
weryfikowana według numeru legitymacji podanego w przelewie)
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 1-10 maja 2019 r. (data zaksięgowania na
rachunku PSPD) przelewem na rachunek bankowy:
- nazwa odbiorcy: Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
- nr konta: 82 1540 1287 2001 6200 5272 0002
- tytuł przelewu: Beergoski KPD 2019, imię i nazwisko uczestnika, nr legitymacji PSPD - w przypadku członka
Stowarzyszenia, np. Beergoski KPD 2019, Adam Igrekowski, nr 9999.
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
10 maja 2019 r. skutkuje niedopuszczeniem piwa do konkursu.
10. Piwa konkursowe należy dostarczać w dniach od 7 do 14 maja 2019 r. pocztą, kurierem bądź osobiście
w godzinach pracy lokalu na adres:
Kraftodajnia
Plac Kościeleckich 5½, 85-034 Bydgoszcz
z dopiskiem „Beergoski KPD 2019”
tel. dla kurierów: 506 204 085
Piwa dostarczone po upłynięciu ww. terminu nie zostaną dopuszczone do konkursu. W spornych
przypadkach decydować będzie data faktycznego doręczenia przesyłki.
11. Odpowiedzialność za przygotowanie, zabezpieczenie i opłacenie przesyłki spoczywa na uczestniku
konkursu. Nie będą przyjmowane paczki za pobraniem oraz przesyłki „do odbioru w punkcie” (urząd
pocztowy, Paczkomaty, Ruch, itp.). W przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki uczestnik na własną
odpowiedzialność podejmuje decyzję o ewentualnym ponownym przesłaniu piwa na konkurs, bi orąc pod
uwagę terminy określone w punkcie 10. Przy kontakcie w sprawie problemów z doręczeniem prze syłek na
konkurs należy dla ułatwienia i przyspieszenia wyjaśnień podawać numer paczki/przesyłki, link do jej
śledzenia bądź skan/zdjęcie dowodu nadania.

zajętego miejsca, a także udostępnienia na życzenie organizatorów szczegółowej receptury nagrodzonego
w konkursie piwa i jej nieodpłatną publikację.
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12. Uczestnicy konkursu zgadzają się na upublicznienie swojego imienia i nazwiska, zdobytej punktacji i

13. Konkurs został zgłoszony do Pucharu PSPD 2018/2019 oraz przeprowadzony zostanie zgodnie z
Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD w dniach 17-18 maja 2019 r. w
Bydgoszczy.
14. W dniu 17 maja 2019 r. odbędą się – bez względu na ilość zgłoszeń – rundy eliminacyjne w każdej z
kategorii,

w

których

zostaną wyłonione

piwa finałowe.

Tego samego dnia na stronie

facebook.com/kpot.pspd opublikowana zostanie lista finalistów konkursu. W dniu 18 maja 2019 r. - podczas
finałowych sesji konkursu - 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 upominki.
16. Informacja o wynikach rundy finałowej, w tym o laureatach miejsc I, II i III w każdej kategorii zostanie
ogłoszona w dniu 18 maja 2019 r. w trakcie Festiwalu Piwa Beergoszcz w Hali Łuczniczka oraz za
pośrednictwem stron internetowych: pspd.org.pl, 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 uczestnik, którego piwo weźmie udział w konkursie, otrzyma arkusz (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

wypełnienie

przez

uczestnika

konkursu

formularza

zgłoszeniowego

w

systemie

http://konkursykpot.pspd.org.pl jest 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 l i sty
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

skontaktować się z organizatorami pod adresem kujawskopomorski@pspd.org.pl
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tym celu należy zalogować się do systemu konkursowego http://konkursykpot.pspd.org.pl bądź

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. Osobami kontaktowymi w sprawach dotyczących merytorycznego przebiegu konkursu są:
- Przewodnicząca Jury, Prezes KPOT PSPD – Magdalena Bergmann: kujawskopomorski@pspd.org.pl
- Sekretarz Komisji Sędziowskiej - Krzysztof Teliżyn: telek_@gazeta.pl

Komitet Organizacyjny IV Beergoskiego Konkursu Piw Domowych
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Bydgoszcz, 26 marca 2019 r.
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