
Regulamin VII Mazowieckiego Konkursu Nalewek

NALEWKA KSIĘCIA PEPI 
Jabłonna 2019

§ 1
Konkurs nalewek, pod nazwą VII Mazowiecki Konkurs Nalewek - Nalewka Księcia Pepi, 
organizuje tygodnik „Mazowieckie To i Owo” wraz ze współorganizatorami. 
Organizator konkursu powołuje koordynatora, który jest odpowiedzialny za organizację 
i poprawne przeprowadzenie Konkursu.
1. Jury Konkursu stanowią osoby wyznaczone przez organizatora. Pełny skład Jury zostanie 
podany przed rozpoczęciem konkursu.
2. Pracami Jury kieruje Przewodniczący Jury wyznaczany przez Organizatora. Odpowiada 
on za prawidłowość pracy jurorów, przestrzeganie regulaminu i prezentację wyników Konkursu. 
Nie bierze udziału w degustacji oraz ocenianiu nalewek.

§ 2
Uczestnikiem Konkursu może być osoba pełnoletnia, mieszkająca na terytorium Polski, 
wytwarzająca amatorsko nalewki w warunkach domowych, nie przeznaczone do obrotu 
komercyjnego. Nalewki powinny być wytworzone wyłącznie na bazie spirytusu rektyfikowanego 
lub destylatu będącego w obrocie koncesjonowanym. 
Nalewki wytwarzane na bazie destylatów wykonywanych we własnym zakresie
(potocznie zwanych bimbrem) będą automatycznie dyskwalifikowane.

§ 3
Nalewki mogą zostać zgłoszone w następujących kategoriach:
1. Kategoria Owocowa: Alkoholowy wyciąg z produktów, uzyskiwany w procesie maceracji, 
czyli przez zalanie naturalnych składników alkoholem, przy czym wiodącym składnikiem 
są owoce lub mieszanki owoców. Dopuszczalne są owoce świeże lub suszone.
2. Kategoria Myśliwska: Alkoholowy wyciąg z produktów pozyskiwanych z lasu, uzyskiwany 
w procesie maceracji, czyli przez zalanie naturalnych składników alkoholem, przy czym wiodącym
składnikiem są owoce, mieszanki owoców, zioła lub przyprawy pozyskane z zasobów leśnych,
3. Kategoria Ziołowa: Alkoholowy wyciąg z produktów, uzyskiwany w procesie maceracji, 
czyli przez zalanie naturalnych składników alkoholem, przy czym wiodącym składnikiem są zioła, 
korzenie lub mieszanki ziół, korzeni,
4. Kategoria Inna: Alkoholowy wyciąg z produktów, uzyskiwany w procesie maceracji, 
czyli przez zalanie naturalnych składników alkoholem, przy czym nalewki nie udaje się 
zakwalifikować do którejś z kategorii w punktach 1 – 3.
5. O wyborze kategorii, do jakiej zostanie zgłoszona nalewka, decyduje zgłaszający.

§ 4
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia oraz nalewki 
do organizatora. Karty zgłoszenia można pobrać na stronie organizatora oraz na fejsbukowym 
profilu konkursu. Wypełnione karty i nalewki można składać w sali Restauracji Pałacu w 
Jabłonnie, w dniu konkursu, tj. w niedzielę, 22 września 2019 r w godzinach od 9.00 do 11.00. W 
wyjątkowych przypadkach organizator może przyjąć zgłoszenie i nalewkę konkursową po 
wyznaczonej godzinie. 
1. Nalewka powinna być dostarczona w zwykłej butelce o pojemności co najmniej 0.5 l, 
bez etykiet i widocznych oznaczeń wytwórcy. Niedostosowanie butelki do standardu 
może być naprawione poprzez wymianę butelki na zgodną z regulaminem.
2. Jeden uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 2 nalewki w każdej z kategorii.
3. Członkowie Jury i ich najbliżsi krewni mogą zgłaszać nalewki, jednak nie zostaną oficjalnie 
uwzględnieni w Konkursie jako uczestnicy oraz nie otrzymają nagród. 



Zostaną sklasyfikowani zgodnie z osiągniętymi wynikami 
oraz otrzymają etykiety potwierdzające osiągnięty wynik punktowy.
4. Organizator przydzieli każdej zgłoszonej nalewce po jej terminowym dostarczeniu 
wraz z kartą zgłoszenia indywidualny numer startowy w postaci barcode 3D 
oraz nalepkę w kolorze oznaczającym kategorię według wzoru: 
a) kategoria Owocowa – naklejka czerwona
b) kategoria Myśliwska – naklejka zielona
c) kategoria Ziołowa  - naklejka brązowa
d) kategoria Inna – naklejka niebieska.

§ 5
Zgłoszenie nalewki jest równoznaczne z przekazaniem jej na własność organizatora.

Zgłaszający otrzyma jako potwierdzenie prawidłowej rejestracji dla każdej zgłoszonej przez siebie 
nalewki jedną kopię przyjętego zgłoszenia wraz z indywidualnym barcode 3D. 
Kartę zgłoszenia wraz z barcode 3D należy zachować i mieć przy sobie podczas Konkursu. 
1. Nadawanie tymczasowych numerów porządkowych nalewkom rozpocznie się dopiero 
w momencie rozpoczęcia Konkursu i odbędzie się w sposób losowy. 
Tymczasowy numer porządkowy nie będzie wcześniej znany uczestnikom Konkursu ani członkom 
Jury. Powyższe zapewni nalewkom całkowitą anonimowość w momencie ich oceniania przez Jury.

§ 6
Jury będzie oceniać nalewki znając wyłącznie ich barcode 3D oraz tymczasowy numer 
porządkowy. Nalewki będą oceniane w kategoriach wymienionych w § 3 Regulaminu.
1. Warunkiem rozegrania kategorii o której mowa w § 3 Regulaminu jest poprawne zgłoszenie 
w niej co najmniej 4 nalewek. Kategorie, dla których ten wymóg nie zostanie spełniony, 
nie zostaną rozegrane, a zgłoszone w nich nalewki zostaną automatycznie przesunięte 
do kategorii „Inna”.

§ 7
Członkowie Jury dokonają oceny nalewek na arkuszach konkursowych w oparciu 
o następujące kryteria, według następującego systemu punktowego:
a) klarowność (0-2): Mętna - 0, Prawie czysta – 1, Kryształowa - 2
b) kolor (0-2): Brak - 0, Prawidłowy – 1, Idealny – 2.
c) bukiet i aromat (0-4): Brak - 0, Słaby - 1, Dobry - 2, Bardzo dobry - 3, Wyjątkowy – 4.
d) moc (0-2): Zbyt słaba - 0, Zbyt mocna – 1, Idealna – 2.
e) cukier (0-2): Nieodpowiedni - 0, Odpowiedni – 1. Idealny – 2.
f) harmonia i wrażenie (0-3): Brak - 0, Zachwiane -1, Wzorowe – 2, 
Idealne z długim i złożonym końcem – 3.
g) całokształt/trudność wykonania (0-5): Słabo - 0, Średnio - 1, Dobrze - 2, Bardzo Dobrze – 3, 
Wyjątkowo – 4, Idealnie – 5.
1. Oceny poszczególnych członków Jury zostaną wpisane do arkusza zbiorczego, 
zsumowane i podzielone przez liczbę oceniających członków Jury. Uzyskany w ten sposób wynik 
zostanie przeliczony na Skalę Amerykańską SA (50-100), zgodnie z następującym wzorem:
SA = uśredniona liczba zdobytych punktów x 2,5 + 50.

§ 8
W sytuacji, gdy jednakowa punktacja zostanie osiągnięta przez więcej niż jedną zwycięską 
nalewkę, Jury w obradach jawnych dokona rozstrzygnięcia posługując się dodatkowymi kryteriami
i punktacją:
a) oryginalność (1 - 3): Popularna - 1, Nietuzinkowa - 2, Niespotykana – 3.
b) tradycja (1 – 3): Nowatorska - 1, Tradycyjna - 2, Kultowa – 3.



§ 9
Nalewka z najwyższą punktacją w Konkursie uzyska tytuł: Najlepsza Nalewka VI Mazowieckiego 
Konkursu NALEWKA KSIĘCIA PEPI  Jabłonna 2018 oraz Nagrodę Główną. Nalewka, 
której przypadnie Nagroda Główna nie będzie dodatkowo klasyfikowana w swojej kategorii.

1. Najwyżej punktowana nalewka w danej kategorii uzyskuje tytuł:
Nalewka Księcia Pepi w kategorii (tu wpisujemy kategorię) za rok 2018
oraz prawo do nagrody przewidzianej przez organizatora.

2. Nagrody dodatkowe: 
a) nalewka z najwyższą punktacją w Konkursie zgłoszony przez uczestnika zamieszkującego w 
Powiecie Legionowskim uzyskuje tytuł: Najlepsza Nalewka Powiatu Legionowskiego A.D. 2018. 
b) nalewki mogą również otrzymać inne nagrody specjalne, o ile takowe zostaną ufundowane.

3.  Ocenianym nalewkom zostaną przyznane również klasy w zależności od liczby zdobytych 
punktów. I tak:
a) dla punktacji 85,00 – 100,00 jest przypisana Klasa Złota
b) dla punktacji 72,00 – 84,50 jest przypisana Klasa Srebrna
c) dla punktacji 60,00 – 71,50,00 jest przypisana Klasa Brązowa

§ 10
Po zakończeniu prac Jury zostanie sporządzony protokół konkursowy, zawierający liczbę 
zdobytych punktów oraz tymczasowe numery porządkowe zwycięskich 
i nagrodzonych nalewek oraz tych, którym przyznano prawo do posługiwania się etykietami 
z logiem konkursu w III klasach: Brązowej, Srebrnej i Złotej. 
Oprócz wymienionych informacji protokół jury będzie zawierać również:
a) barcode 3D zdobywcy nagrody głównej.
b) barcode 3D zwycięskich nalewek w poszczególnych kategoriach.
c) barcode 3D zwycięskich nalewek w kategoriach dodatkowych.
d) barcode 3D nalewek, którym przyznano prawo do posługiwania się etykietami z logiem 
konkursu w III klasach: Brązowej, Srebrnej i Złotej.

§ 11
Na podstawie protokołu Jury, w oparciu o barcode 3D i listy zgłoszeniowe 
organizator ujawni imiona i nazwiskami zwycięzców oraz nagrodzonych.

1. Warunkiem odebrania nagrody jest przedstawienie przez uczestnika karty zgłoszeniowej 
z barcode 3D.
2. Istnieje możliwość wysyłki nagrody w przypadku, gdy uczestnik nie będzie mógł odebrać jej 
osobiście – jednak wysyłka odbędzie się na koszt nagrodzonego po ustaleniu szczegółów 
z organizatorem. 

§ 12
Po ogłoszeniu wyników i rozdaniu nagród odbędzie się bankiet, 
w którym mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy Konkursu, jurorzy, organizatorzy oraz goście. 
Podczas tego spotkania odbędzie się degustacja nalewek biorących udział w Konkursie.

§ 13
Zgłaszający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych 
przez organizatora Konkursu na potrzeby jego przeprowadzenia 
i rozegrania zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym RODO.



§ 14
Zgłaszający wyraża zgodę na upublicznienie swojego imienia, nazwiska i wizerunku 
w relacjach z Konkursu oraz w innych materiałach dotyczących jego przebiegu opublikowanych 
w środkach masowego przekazu oraz w Internecie.

§ 15
W sprawach spornych lub nie ujętych w niniejszym regulaminie oraz w sytuacjach doraźnych 
ostateczne decyzje podejmuje Przewodniczący Jury.
1. W przypadku spraw organizacyjnych decyzje 
i rozstrzygnięcia podejmuje przedstawiciel organizatora.

§ 16
Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne oraz równoznaczne 
z całkowitą i bezwarunkową akceptacją wszystkich zapisów niniejszego Regulaminu.


