VI Konkurs Polskich Win Jasło 2019
Regulamin Konkursu

1.Informacje ogólne
1.1. Organizatorem Konkursu jest Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura” z
siedzibą w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000502043, REGON
181090020 i NIP 685-232-66-98 (dalej jako „Organizator”) oraz Stowarzyszenie Sommelierów
Polskich.
1.2. VI Konkurs Polskich Win Jasło 2019 towarzyszy XIV Międzynarodowym Dniom Wina w Jaśle.
1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 8-9 sierpnia 2019 r. w pomieszczeniach Winnicy
Dwie Granice, 38-207 Przysieki 412.
1.4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie medali nastąpi w sobotę, 24 sierpnia 2019 r., podczas XIV
Międzynarodowych Dni Wina w Jaśle.
1.5. Organizator ma prawo do zmiany dat Konkursu.
2. Warunki przystąpienia do Konkursu
2.1. W Konkursie mogą wziąć udział producenci polskich win gronowych niezależnie od tego, czy
są wystawcami XIV MDW 2019.
2.2. Prawo uczestnictwa w Konkursie nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących
warunków:
a) przesłanie do Organizatora na adres: konkurspolskichwin@gmail.com prawidłowo wypełnionej i
podpisanej karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu w terminie do 22
lipca 2019 r. dla każdego zgłaszanego do Konkursu wina.
b) doręczenie na adres konkursu tj.: Winnica Dwie Granice, 38-207 Przysieki 412, w terminie do dnia
29 lipca 2019 r. prawidłowo wypełnionej i podpisanej Karty Zgłoszenia, której wzór stanowi
załącznik nr 1 do Regulaminu dla każdego zgłaszanego do Konkursu wina oraz trzech próbek
każdego zgłaszanego do Konkursu wina zabutelkowanych w szklanych butelkach o pojemności 0,75
litra bez kapturków (dalej jako „Próbki”). Próbki powinny zostać oznaczone poprzez zamieszczenie
na nich etykiet (wina mogą mieć swoje etykiety) zawierających następujące dane:
−
−
−

nazwę i rocznik wina,
nazwę producenta,
określenie kategorii wina według poniższych kategorii:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

polskie wina białe
polskie wina musujące
polskie wina różowe
polskie wina czerwone
polskie wina słodkie
polskie wina specjalne*

*Wina specjalne to wina uzyskane ze świeżych winogron, moszczu lub wina, które podczas lub po
zakończeniu produkcji poddane zostały pewnym zabiegom i których charakter wynika nie tylko z
użytych winogron, ale także z zastosowanych technik produkcji. Na przykład dodanie miodu do
wina. Prosimy o podanie informacji o specjalnym zabiegu jakiemu zostało poddane wino.
c) dokonanie w terminie do 22 lipca 2019r wpłaty w kwocie 30 zł za każde zgłaszane wino, na
konto bankowe:
Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy „Vinum pro cultura”
Bank Pekao S.A. I Oddział w Jaśle
nr konta: 74 1240 2337 1111 0010 5655 0033
ul. Kołłątaja 1 (JDK)
38-200 Jasło
Tytułem: Opłata za zgłoszone wino konkursowe
oraz przesłanie potwierdzenia
konkurspolskichwin@gmail.com

dokonania

przelewu

do

Organizatora

na

adres:

2.3. Próbki nieoznaczone lub niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
2.4. Próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu.
2.5. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną liczbę rodzajów win, również w różnych kategoriach.
2.6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do
uzyskania świadczeń stanowiących nagrodę nie można przenosić na inne osoby.
3. Jury i ocena wina oraz kryteria przyznawania medali.
3.1. Próbki wina, podzielone według odpowiednich kategorii, ocenia Jury Konkursowe wyłonione
spośród członków Stowarzyszenia Sommelierów Polskich .
3.2. W skład Jury Konkursowego wchodzą eksperci niezwiązani z producentami wina biorącymi
udział w Konkursie.
3.3. Kategorie win:
I. polskie wina białe
II. polskie wina musujące
III. polskie wina różowe
IV. polskie wina czerwone
V. polskie wina słodkie
VI. polskie wina specjalne
3.4.Wina, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w swojej kategorii, otrzymują:
- Brązowy Medal VI Konkursu Polskich Win Jasło 2019 (78-82 pkt.)
- Srebrny Medal VI Konkursu Polskich Win Jasło 2019 (82-86 pkt.)
- Złoty Medal VI Konkursu Polskich Win Jasło 2019 (powyżej 86 pkt.)

Degustacja próbek wina jest przeprowadzona „w ciemno”. Jury ocenia wina na podstawie ustalonych
kryteriów oceny i systemu punktacji zawartych w formularzu kart degustacyjnych. Wypełnione
formularze stanowią archiwum i trwały zapis przebiegu Konkursu.
3.5. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas gali towarzyszącej XIV Międzynarodowym Dniom
Wina w Jaśle 24.08.2019.
3.6. Do publicznej wiadomości zostaną podane miejsca medalowe wraz z punktacją, pozostali
uczestnicy otrzymują wyniki na życzenie.
3.7. Jury może nie przyznać medalu w danej kategorii.
3.8. Jury może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia.
3.9. Jury może nie dopuścić do Konkursu niektórych win bez podania przyczyny.
3.10. Jury jest uprawnione do wykluczenia uczestników Konkursu, którzy naruszają zasady
Regulaminu, uniemożliwiają innym uczestnikom Konkursu realizację warunków Konkursu. O
wykluczeniu Komisja Konkursowa powiadamia niezwłocznie uczestnika Konkursu, którego
wykluczenie dotyczy. Powiadomienie następuje w formie pisemnej.
3.11. Obrady Jury są niejawne a decyzje ostateczne.
3.12. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora oraz przesłane
prasie branżowej przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: D.U. z 2002r. nr 147, poz. 1231).
3.13. Uczestnicy, których wina zostaną wyróżnione medalami VI Konkursu Polskich Win Jasło 2019
mogą zamieszczać w materiałach promocyjnych informacje o wyróżnieniu oraz graficzny wizerunek
medalu.
4. Postanowienia końcowe.
4.1. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4.2. Regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Organizatora.
4.3. Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany terminu, wydłużenia lub skrócenia czasu
trwania Konkursu w każdym czasie.

