
Regulamin XV Pomorskiego Konkursu Piw Domowych 2021

1. Organizatorem XV Pomorskiego Konkursu Piw Domowych (zwanego dalej Konkursem) jest Polskie 
Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (Pomorski Oddział Terenowy) 

2. Konkurs przeprowadzony zostanie w kategorii Porter bałtycki (18-22° BLG) 

3. Szczegółowe opisy stylów zawarto w załączniku Opisy stylów XV Pomorskiego Konkursu Piw 
Domowych 2021, który jest integralną częścią regulaminu 

4. Konkurs odbędzie się w dniu 27 listopada 2021 r. w Gdańsku. W przypadku konieczności 
przeprowadzenie eliminacji odbędą się one dzień wcześniej, tj. 26 listopada. 

5. Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z dobrymi praktykami PSPD 

6. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie. 

7. Uczestnik może zgłosić do konkursu co najwyżej jedno piwo - niezależnie od tego, czy piwowar 
zgłasza piwo uwarzone samodzielnie (jedyny autor) czy zespołowo (współautor). 

8. Udział w konkursie wiąże się z opłatą - szczegóły w załączniku Regulamin wpłat XV Pomorskiego 
Konkursu Piw Domowych 2021 

9. Piwowar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora konkursu w ilości 3 butelek o 
pojemności 500 ml lub 4 butelek o pojemności 330 ml. Butelki muszą zostać oznakowane wyłącznie 
etykietami wygenerowanymi za pomocą systemu rejestracyjnego. Piwa nie mogą zawierać 
dodatkowych oznaczeń, etykiet - zarówno na kapslu, jak i na butelce. Piwa nie spełniające tych 
wymogów nie zostaną dopuszczone do konkursu. 

10.Piwowar jest zobowiązany dostarczyć na swój koszt piwo do organizatora Konkursu w dniach od 8 
do 19 listopada 2021 roku 

11.Piwa należy dostarczyć na adres: Filip Paprocki Fermentum Mobile sp. z o.o. ul. Podwale 
Przedmiejskie 20 80-824 Gdańsk email: biuro@fermentum-mobile.pl Telefon : 531 832 793 

12.Osobą kontaktową w sprawie recepcji piw jest Filip Paprocki. 

13.W przypadku chęci osobistego dostarczenia konkursowych piw pod ww. adres należy wcześniej 
ustalić warunki z ww. osobą kontaktową. 

14.Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia i nazwiska podczas ogłaszania wyników 
konkursu oraz podania zajętego przez nich miejsca. 

15.Zwycięzca zobowiązuje się do udostępnienia na życzenie organizatorów szczegółowej receptury 
nagrodzonego piwa i wyraża zgodę na jej nieodpłatną publikację. 

16.W przypadku zgłoszenia do konkursu powyżej 10 piw organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
wykonania wstępnej eliminacji. W przypadku konieczności przeprowadzenie eliminacji odbędą się 
one dzień wcześniej, tj. 26 listopada. 

17.Ocena piw będzie anonimowa, a butelki przed konkursem zostaną właściwie zamaskowane i 
zakodowane. 



18.Podczas Konkursu piwa oceniać będzie Komisja Sędziowska, w skład której wejdą wykwalifikowani
sędziowie PSPD. 

19.Wyklucza się możliwość, by juror konkursu mógł oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo. 

20.Uczestnicy Konkursu otrzymają metryczki z oceną swojego piwa. W przypadku piw, które nie 
zostały zakwalifikowane do konkursu (eliminacje) metryczka będzie skrócona do podania przyczyn 
odrzucenia piwa. 

21.Metryczki finalistów zostaną dostarczone drogą elektroniczną 

22.Informacje o finalistach oraz zwycięzcach każdej kategorii, z podaniem ich personaliów, zostaną 
ogłoszone po zakończeniu Konkursu w internecie 

23.Przewidziano nagrody rzeczowe dla piwowarów, których piwa uzyskają trzy pierwsze miejsca w 
każdej z kategorii 

24.W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymały identyczną punktację prawo wyboru piwa 
przysługuje Przewodniczącemu Komisji. 

25.Nagrody zostaną wysłane w przeciągu 30 dni na adres zwycięzcy konkursu podany w formularzu 
zgłoszeniowym. 

26.W przypadku zgłoszenia do konkursu tylko jednego piwa w danej kategorii, konkurs nie zostanie 
rozstrzygnięty, a uczestnik otrzyma upominek. 

27.Szczegóły dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w załączniku Regulamin wpłat XV 
Pomorskiego Konkursu Piw Domowych 2021 

28. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://pkpd.pl

29. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu 

Załączniki: Regulamin wpłat XV Pomorskiego Konkursu Piw Domowych 2021 

Opis styl u XV Pomorskiego Konkursu Piw Domowych 2021 

Komitet organizacyjny XV Pomorskiego Konkursu Piw Domowych Gdańsk, 12.10.2021r

http://pkpd.pl/

