
Regulamin

VII Mazowieckiego Konkursu Nalewek
z wykorzystaniem leśnych, ogrodowych i polnych

roślin, kwiatów i owoców

1. Organizator i czas trwania Konkursu
 1.1. Organizatorem Konkursu jest Dwór Strzyżew
 1.2. Konkurs odbędzie się w dniu 121.09.2019 r.
 1.3.  Konkurs jest  konkursem  promocyjnym i z definicji nie podlega ustawie 

z dnia 19.11.2009 r.  z późn. zm. o loteriach i grach hazardowych.

2. Idea Konkursu
 2.1.  Konkurs ma na celu prezentację tradycyjnych polskich nalewek, odkrywanie receptur na najlepsze  

nalewki i nagradzanie ich twórców.
 2.2. Konkurs ma na celu ochronę kulinarnego dziedzictwa regionu.
 2.3. Konkurs ma na celu promowanie jedynego w swoim rodzaju tradycyjnego produktu kulinarnego.
 2.4.  Konkurs daje uczestnikom możliwość wykazania się znajomością i zdolnością przygotowania nalewek  

z leśnych, ogrodowych i polnych roślin, kwiatów i owoców. Konkurs służy upowszechnieniu wiedzy 
na temat tradycji polskiej kuchni ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnego, domowego sposobu 
wytwarzania nalewek.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 3.1.  W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora, zwane dalej Uczestnikami.
 3.2.  Nalewki na Konkurs mają być przygotowane wyłącznie z leśnych, ogrodowych i polnych roślin, kwiatów 

i owoców dostępnych na terenie naszego kraju bez sztucznych barwników i konserwantów, wykonane  
na bazie wódki i spirytusu z akcyzą  bez destylatów rolniczych.

 3.3. Do Konkursu można zgłaszać jedynie nalewki wytwarzane sposobem domowym.
 3.4.  Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są do wypełnienia, podpisania i przesłania na adres 

Organizatora Karty Zgłoszenia.
 3.5. Każda zgłoszona nalewka ma oddzielną Kartę Zgłoszenia.
 3.6.  Zgłoszenie każdej nalewki powinno być przesłane do dnia 19 września 2019 r.  

pocztą: na adres Omikron Sp. z o.o. 05-082 Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki 4  
lub elektronicznie na adres: marketing@strzyzew.pl 
(jako skan podpisanego dokumentu): 
Wysłanie karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu konkursu.

 3.7. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 3.8.  Nalewki należy dostarczyć w objętości nie mniejszej niż 500 ml 

od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16, 05-082 Blizne Jasińskiego, ul. Kościuszki 4  
(można dostarczyć osobiście, kurierem lub przesyłką pocztową) 
sobota – niedziela w godzinach 12–18 w Karczmie Stara Waga, Strzyżew Parcele 17 (osobiście) 
w dniu konkursu w godzinach 8–12 (osobiście)

4. Zasady przeprowadzenia Konkursu
 4.1. Organizator gwarantuje zachowanie procedury pełnej anonimowości przy ocenie nalewek przez jury.
 4.2. Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu.
 4.3.  Jury dokonuje degustacji zgłoszonych do Konkursu nalewek na warunkach zapewniających anonimowość 

poszczególnym uczestnikom Konkursu.
 4.4. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma przyznanych punktów.
 4.5. Wyniki Konkursu ogłosi przewodniczący.
 
5. Nagrody
 5.1. W Konkursie przyznane będą nagrody i wyróżnienia.
 5.2.  Zdobywca I miejsca ma prawo do używania tytułu „Mistrz Nalewek VI Mazowieckiego Konkursu Nalewek 

w Dworze Strzyżew 2019”.


