I Warszawski Turniej Nalewek
GOOD FOOD FEST

Regulamin

Warszawa, 22 czerwca 2013
KRÓLIKARNIA

INFORMACJE OGÓLNE

1.
„I Warszawski Turniej Nalewek 2013” zwany dalej Turniejem jest imprezą rozrywkowo –
promocyjną mającą na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na
najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców. Konkurs odbywa się w ramach festiwalu kulinarnego
„GOOD FOOD FEST”
2.
Organizatorem Turnieju jest „Dobra Tradycja” 61-897 Poznań, ul. Składowa 11/5.
Współorganizatorem i patronem konkursu jest Stowarzyszenie Polska Akademia Smaku z siedzibą
w Poznaniu (61-809); ul. Św. Marcin 80/82.
3.
Organizacją Turnieju kieruje Jan Babczyszyn – 516 478 508; janbabczyszyn@dobratradycja.pl.
Sekretarzem Kapituły jest Michał Gołąb –504 897 021 ; biuro@iconcept.pl
4.
W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.
5.
Turniej odbywa się w Warszawie w Królikarni – w miejscu Posiedzeń Kapituły w ramach Good Food
Fest.
6.
Turniej przeprowadza Kapituła I Warszawskiego Turnieju Nalewek powołana przez organizatora
Turnieju.
Przewodniczącym Kapituły jest Jan Babczyszyn – Prezes Zarządu Polskiej Akademii Smaku.
W kapitule zasiądą miedzy innymi:
Hanna Szymanderska – autorka ponad 60-ciu książek z pograniczna kuchni, historii, etnografii i
kultury (miedzy innymi: Nalewki domowe), członek Polskiej Akademii Smaku.
Hieronim Błażejak - animator imprez kulinarnych, Mistrz Polskich Nalewek, laureat wielu
konkursów i turniejów, autor książki „Zachęta do sztuki nalewek”, członek zarządu Polskiej
Akademii Smaku
Waldemar Sulisz – animator imprez kulinarnych, prezes Kresowej Akademii Smaku i członek
zarządu Polskiej Akademii Smaku
Karol Majewski – dziennikarz, twórca nalewek, właściciel marki „Nalewki Staropolskie”
Łukasz Klesyk – dziennikarz, magazyn Kuchnia
Zbigniew Sierszuła – twórca nalewek, laureat wielu konkursów i turniejów, członek Polskiej
Akademii Smaku
Krzesimir Dębski – kompozytor, muzyk, koneser
Paweł Loroch – dziennikarz kulinarny, koneser
Tomasz Kurzeja – dziennikarz, somelier, redaktor magazynu Wino.
Pełna lista członków Kapituły zostanie podana najpóźniej 3 dni przed turniejem.

ZASADY UCZESTNICTWA
7
Uczestnicy zgłaszający się do Turnieju zobowiązani są wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia. W
przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną kartę
zgłoszenia.
8
Uczestnicy Turnieju podpisując zgłoszenie do Turnieju akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się
uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.
9
Do Turnieju zgłaszać można nalewki, które nie są dostępnie w sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży
gospodarskiej na targach produktów regionalnych i podobnych. Wszelkie wątpliwości w tym zakresie
rozstrzyga sekretarz kapituły.
10
Uczestnicy zgłaszający nalewki do Turnieju zobowiązani są dostarczyć dwie próbki tej samej nalewki:
pierwsza o pojemności nie mniejszej niż 500 ml, a druga o pojemności nie mniejszej niż 250 ml
(łącznie nie mniej niż 750 ml) dla każdej ze zgłaszanych do Turnieju Nalewek. Ilość nalewek
zgłaszanych do Turnieju przez jednego Uczestnika jest dowolna.
11
a. Zgłoszenia nalewek przyjmowane są w dniu 22 czerwca w godz. 10.00 – 15.00 w recepcji
Turnieju przy pałacu w Królikarni.
b. Do 21 czerwca 2013 nalewki można zgłaszać korespondencyjnie – jako przesyłki pocztowe
lub kurierskie na adres:
Kij i Marchewka
Księgarnia Kawiarnia Królikarnia
Ul. Puławska 113 A
02-707 Warszawa
Kontakt mailowy: sklep@kijimarchewka.com;

http://www.kijimarchewka.com

12
Osoby zgłaszająca nalewki do Turnieju, zapraszamy na spotkanie uczestników Turnieju, które
odbędzie się po ogłoszeniu wyników Turnieju 22 czerwca 2013 około godz. 19.00 w Królikarni.
SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW
13
Obecni na posiedzeniu członkowie Kapituły dokonują degustacji zgłoszonych do Turnieju nalewek na
warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Turnieju:
 Członkowie kapituły znają jedynie nr nalewki
 Członkowie kapituły przed zakończeniem posiedzenia nie znają nazwisk uczestników turnieju
 W fazie pierwszej posiedzenia spośród zgłoszonych nalewek członkowie kapituły wybierają
nalewki, które oceniane będą punktowo w finale.
 W fazie finałowej członkowie Kapituły przyznają poszczególnym nalewkom ocenianym w
finale punkty.
 Suma punktów przyznana poszczególnym nalewkom jest punktem wyjścia do dyskusji, w
ramach której wyłaniana jest lista laureatów konkursu
Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia kapituły czuwa sekretarz kapituły.

WYNIKI
14
Wyniki Turnieju ogłaszane są przez przewodniczącego kapituły lub osobę przez niego wyznaczoną po
zakończeniu posiedzenia pomiędzy godz. 18.00 a 19.00, 22 czerwca 2013 roku. Miejscem ogłoszenia
wyników oraz wręczenia nagród jest scena imprezy „Good Food Fest” w Królikarni. Nagrody nie
odebrane przez laureatów w dniu ich ogłoszenia zostaną przekazane im inną drogą po uprzednim
ustaleniu sposobu ich przekazania z uczestnikami.
15
Uczestnicy Konkursu ubiegają się 3 nagrody regulaminowe – I, II i III miejsce Turnieju.
Organizatorzy przewidują również możliwość przygotowania wyróżnień oraz dodatkowych nagród
pozaregulaminowych.
16.
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Podpisał:

Jan Babczyszyn, Prezes Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku

Zgłoszenie
I Warszawskiego Turnieju Nalewek
(„Good Food Fest”)
22 czerwca 2013
Imię i nazwisko uczestnika

PESEL

________________________________________________

Adres
Telefon komórkowy

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Adres e-mail

________________________________________________

Nazwa zgłaszanej nalewki*

________________________________________________

Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest produktem wytworzonym na bazie wyrobów
alkoholowych, nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w
Polsce lub za granicą . Nalewka ta spełnia warunki określone w pkt. 7-10 Regulaminu.
Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i
przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych substancji
(z wyłączeniem alkoholu).
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem I Warszawskiego Turnieju Nalewek i akceptuję go.

__________________
Miejsce, data

________________________
czytelny podpis

* - jeśli nazwa nalewki o tym nie świadczy prosimy dodatkowo podać jej podstawowe składniki

