REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZĄ NALEWKĘ WYNONANĄ DOMOWYM
SPOSOBEM

1.Konkurs
domowych
nalewek,
zwany
dalej
konkursem,
jest
konkursem
integracyjno- towarzyskim, mającym na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie
receptur na najlepsze nalewki, nagradzanie ich twórców.
2. Organizatorem konkursu jest OSP w Milanowie.
3.Konkurs odbędzie się 23 lipca 2017 roku w Milanowie podczas Milanowskiego Festiwalu Nalewek
Domowych.
4. W konkursie mogą uczestniczyd osoby pełnoletnie z terenu Gminy Milanów, posiadające pełną
zdolnośd do czynności prawnych.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Celem konkursu jest.
a) Kultywowanie tradycji przyrządzania nalewek,
b) Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej,
c) Popularyzacja wiedzy na temat produkcji nalewek.
7. Przedmiotem konkursu jest tradycyjna nalewka wytwarzana domowym sposobem . Do konkursu
zgłaszad można nalewki wytworzone na bazie alkoholu pochodzącego z legalnego źródła .
8. Konkurs obejmuje dwie kategorie nalewek , mogą to byd zarówno nalewki owocowe jak i ziołowe.
9. Uczestnik konkursu dostarcza produkty o pojemności minimum 0,5 litra w dowolnej kategorii,
w dowolnych rodzajach i ilościach.
10. Ocenie nie podlega butelka, w której dostarczona jest wytworzona nalewka konkursowa.
Organizator sugeruje, aby wytworzony produkt konkursowy dostarczony był w jak najprostszych
butelkach , gdyż butelki z produktem konkursowym nie ulegają zwrotom.
11. Produkt należy dostarczyd najpóźniej do godz. 16:00 w dniu 23 lipca 2017 roku do budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie.
12. Zgłoszenie nalewek do konkursu.

a) zgłoszona do konkursu nalewka musi mied na etykiecie zawarte następujące informacje: nazwę
i główny składnik , z którego nalewka została przyrządzona ( główny składnik to określenie ogólne np.
wiśniowa, ziołowa, miętowa, korzenna itp.);
b) Ważne by etykieta pomijała nazwę wytwórcy;
c) Zgłoszone do konkursu butelki, w chwili zgłoszenia, powinny mied przywieszone etykiety- kartki
z nazwą wytwórcy i adresem. W momencie przystąpienia nalewek do konkursu etykiety-kartki z
nazwą wytwórcy i adresem zostaną usunięte i zastąpione numerkami, by zapewnid pełną
anonimowośd wytwórcom.
d) Nalewki zgłoszone do konkursu zostaną przekazane Komisji Konkursowej.
e) Pozostała po ocenie częśd zgłoszonego produktu przekazana zostanie do degustacji publiczności.
13. Spośród wszystkich zgłoszonych nalewek zostaną wybrane trzy nalewki, którym zostanie
przyznana nagroda o nazwie ZŁOTA NALEWKA , SREBRNA NALEWKA, BRĄZOWA NALEWKA.
14.Oddając produkt do konkursu należy wypełnid kartę zgłoszenia, którą można pobrad ze strony
internetowej OSP i GOK Milanów lub wziąd bezpośrednio z tych placówek. Kartę można będzie też
wypełnid na miejscu w dniu konkursu. I dostarczyd razem z produktem konkursowym do godz.16:00.
Na stronach internetowych zamieszczony zostanie również regulamin konkursu.
15. Ocena przedmiotu konkursu
a) Do oceny przedmiotu konkursu powołana zostanie 3 osobowa Komisja Konkursowa w skład której
będą wchodzili
przedstawiciele Zakładu Przetwórstwa Owocowo Warzywnego- Gorzelni
w Milanowie.
b) Członkowie komisji dokonają degustacji zgłoszonych do konkursu nalewek w wyznaczonym
miejscu, w warunkach zapewniających swobodne dokonywanie oceny bez udziału osób trzecich oraz
pełnej anonimowości osób przystępujących do konkursu. Komisja wybiera 3 najlepsze nalewki bez
podziału na kategorie. Oceniając je w skali 1 do 10 punktów.
16.Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie w określonych terminach poprawnie wypełnionej
karty zgłoszenia, oraz dostarczenie zgłoszonej ilości nalewek.
17. Jeden uczestnik może zgłosid dowolną ilośd nalewek z różnych kategorii.
18. Ocenie konkursowej podlegają:
a) kolor i klarownośd nalewki,
b)bukiet aromatu,
c) oryginalnośd składników,
d) harmonia- równowaga elementów: smaku, aromatu, cukru, kwasowości.

19.Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w dniu konkursu, podczas imprezy
Milanowski Festiwal Nalewek Domowych przez Przewodniczącego Komisji.
20. W konkursie przewidziane są 3 główne nagrody rzeczowe.
21.Decyzja Komisji jest nieodwołalna i ostateczna.
22. Regulamin Konkursu jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu i wchodzi w życie
z dniem jego ogłoszenia.
23. Regulamin jest dostępny w placówce OSP I GOK oraz na stronach internetowych
WWW.ospmilanow.pl, WWW.gokmilanow.pl. oraz na facebook GOK Milanów.
24. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wprowadzenie danych
osobowych do bazy danych organizatora: a także przetwarzanie ich, zgodnie z Ustawą z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883), a także udzieleniem zgody
organizatorowi na nieodpłatne prawo do wielokrotnego wykorzystania zdjęd z wizerunkiem
uczestnika konkursu.
25. Uczestnikiem konkursu może byd wyłącznie osoba pełnoletnia, nieograniczona w zdolności do
czynności prawnych , która zapoznała się z treścią Regulaminu w pełni go akceptując.
26. Dodatkowe informacje można uzyskad pod numerem telefonu 607 937 600.

