
Regulamin wpłat XV Pomorskiego Konkursu Piw Domowych 2021

1. Organizatorem XV Pomorskiego Konkursu Piw Domowych 2021 (dalej: Konkurs lub PKPD) jest 
Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą w Warszawie (kod: 00-454), przy ul. 
Czerniakowskiej 126a/4, KRS 0000362180, NIP: 5482625237 oraz REGON: 241868278. 

2. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 

3. Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie obowiązany jest do rejestracji na stronie 
https://pomorskikpd.pspd.org.pl/ a także wypełnienia zgłoszenia do udziału w konkursie w danej 
kategorii. 

4. Udział w Konkursie jest płatny. Opłacie podlega zgłoszenie piwa do kategorii. Opłata wynosi 20,00 
zł dla członków Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych i 25,00 zł dla pozostałych osób. W 
przypadku browarów domowych stanowiących kooperację kilku piwowarów domowych browar 
domowy traktowany jest jako członek Stowarzyszenia jeżeli choć jeden z kooperantów jest członkiem
Stowarzyszenia. Członkowie PSPD mogą skorzystać z kodu rabatowego „PSPD”, który należy wpisać w
systemie zgłoszeniowym w sekcji „opłać wpisowe/kwota po zniżce” po zalogowaniu się na swoje 
konto. 

5. Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi 

6. Opłaty należy dokonać do 19 listopada 2021 r. Opłaty mogą być wnoszone na 2 sposoby: 

a) sposób preferowany: online w systemie konkursowym na stronie https:// 
pomorskikpd.pspd.org.pl/ (Menu profilowe → Opłać wpisowe). Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i
e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl 

b) przelewem tradycyjnym na konto: Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, nr konta: 87 
1750 0012 0000 0000 4108 5312 (Bank BNP Paribas), podając w tytule przelewu: „Pomorski KPD”, 
imię i nazwisko uczestnika oraz – w przypadku członka PSPD - numer legitymacji (przykładowo: 
Pomorski KPD Adam Igrekowski 9999). W przypadku browaru domowego złożonego z kilku 
piwowarów należy wskazać nazwisko tego piwowara, na którego zostało założone konto, a jeśli 
korzysta się ze zniżki dla członków PSPD - należy podać nazwisko członka Stowarzyszenia). 

Uwaga: wpłaty wpisowego sprawdzane są w wyciągach bankowych okresowo i mogą pojawić się w 
ewidencji systemu konkursowego dopiero po pewnym czasie od dokonania przelewu. 

7. W razie wątpliwości dotyczących kategorii konkursowych, zgłoszenia i dostarczenia piwa oraz w 
przypadku reklamacji prosimy o kontakt z organizatorem: pomorski@pspd.org.pl 

8. O zwrot niewykorzystanego wpisowego można ubiegać się do dnia 10 grudnia 2021 r., kontaktując 
się z organizatorem konkursu. 

9. Wpłaty wpisowego dokonane bez podania ww. tytułu niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia 
będą traktowane jako darowizna na rzecz PSPD 

10. Brak zaksięgowania wpisowego na koncie organizatora do dnia 22 listopada 2021 r. skutkuje 
niedopuszczeniem piwa do konkursu 

11.Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nazwy browaru domowego 
oraz zajętego w konkursie miejsca. 
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12. W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych informujemy, iż 
rejestracja konta użytkownika i wypełnienie formularza zgłoszeniowego w serwisie 
https://pomorskikpd.pspd.org.pl są równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na 
cele konkursowe: 

a) Administratorem danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych z siedzibą
w Warszawie, 00-454 przy ul. Czerniakowskiej 126a/4. 

b) Zebrane dane osobowe są przetwarzane w celach komunikacji z piwowarami, wysyłki nagród dla 
laureatów oraz ogłoszenia wyników eliminacji i finałów konkursu (imię i nazwisko). 

c) Każdy z uczestników Konkursu ma możliwość dostępu do swoich danych, zmiany i aktualizacji. W 
tym celu należy zalogować się do systemu konkursowego PKPD https://pomorskikpd.pspd.org.pl bądź
skontaktować się z organizatorem Konkursu PKPD: pomorski@pspd.org.pl 

d) Dane osobowe zostaną usunięte po przeprowadzeniu konkursu i wysyłki nagród oraz całkowitym 
rozliczeniu konkursu. 

e) Dane osobowe (imię, nazwisko, adres, telefon) mogą zostać przekazane sponsorom lub/i firmom 
kurierskim celem wysyłki nagród dla laureatów.

Komitet organizacyjny XV Pomorskiego Konkursu Piw Domowych Gdańsk, 12.10.2021r
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