REGULAMIN TURNIEJU NALEWEK 2016
Pałac Lasotów, 26.06.2016
INFORMACJE OGÓLNE
1. „Turniej Nalewek Pałac Lasotów 2016” zwany dalej Turniejem jest imprezą rozrywkowo –
promocyjną adresowaną i przeznaczoną dla wszystkich zajmujących się wytwarzaniem nalewek.
Turniej ma na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze
nalewki, i nagradzanie ich twórców. Konkurs odbywa się z okazji obchodów 161-lecia istnienia
Pałacu w Zielonkach Parcelach k. Warszawy.
2. Organizatorem Turnieju jest Pałac Lasotów, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 289, 05-082 Stare
Babice.
3. Organizator powołuje Komisję Turnieju Nalewek, której zadaniem jest przeprowadzenie turnieju i
ocena nalewek przyniesionych przez uczestników. Przewodniczącym Komisji będzie Pan Dariusz
Brus - wielokrotny zdobywca tytułu „Nalewkarz Roku” na najbardziej prestiżowych turniejach w
Polsce.
4. W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami Konkursu.
5. Turniej odbywa się na terenie Pałacu Lasotów, dnia 26.06.2016 przy ul. Warszawskiej 289, 05-082
Stare Babice, w Zielonkach Parcelach k. Warszawy (www.palaclasotow.pl).

ZASADY UCZESTNICTWA
6. Uczestnicy zgłaszający się do Turnieju zobowiązani są wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia.
7. Uczestnicy Turnieju podpisując zgłoszenie do Turnieju akceptują jego regulamin oraz zobowiązują
się uszanować wszelkie postanowienia Komisji Nalewek.
8. 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 Przewodniczący Komisji.
9. Uczestnicy zgłaszający nalewki do Turnieju zobowiązani są dostarczyć dwie próbki tej samej
nalewki: każda o pojemności nie mniejszej niż 200 ml dla każdej ze zgłaszanych do Turnieju
Nalewek. Ilość nalewek zgłaszanych do Turnieju przez jednego Uczestnika jest dowolna.
10. Zgłoszenia przyjmowane są:
a. od 26 czerwca 2016 do godz. 14:00 osobiście lub korespondencyjnie w Pałacu Lasotów
(przesyłki pocztowe lub kurierskie można kierować na adres ul. Warszawska 289, 05-082
Stare Babice, Zielonki Parcele k. Warszawy
b. w dniu 26 czerwca nalewki przyjmowane są w godz. 11.00 – 14.00 w Pałacu Lasotów w
miejscu specjalnie do tego wyznaczonym (tel. i informacje: Rafał Lasota 607 277 886,
kontakt@palaclasotow.pl).

11. Laureatów nagród i wyróżnień, jak i osoby biorące udział w Turnieju zapraszamy na spotkanie
degustacyjne, które odbędzie się po ogłoszeniu wyników 26 czerwca 2016 około godz. 17:15 w
miejscu wskazanym przez Komisję Turnieju.
SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW
12. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji dokonują degustacji zgłoszonych do Turnieju nalewek
na warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom Turnieju:
• Członkowie Komisji znają jedynie nr nalewki
• Członkowie Komisji przed zakończeniem posiedzenia nie znają nazwisk uczestników turnieju
• Członkowie Komisji przyznają poszczególnym nalewkom punkty.
• Suma punktów przyznana poszczególnym nalewkom jest punktem wyjścia do dyskusji, w
ramach której wyłaniana jest lista laureatów konkursu
Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Komisji czuwa jej Przewodniczący.
WYNIKI
13. Wyniki Turnieju ogłaszane są przez przewodniczącego kapituły lub osobę przez niego
wyznaczoną po zakończeniu posiedzenia pomiędzy ok. godz. 17:00, 26 czerwca 2016 roku. Miejscem
ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród jest scena imprezy „Turniej Nalewek”. Nagrody nie
odebrane przez laureatów w dniu ich ogłoszenia zostaną przekazane im inną drogą po uprzednim
ustaleniu sposobu ich przekazania z uczestnikami.
14. Uczestnicy Konkursu ubiegają się trzy nagrody regulaminowe – I, II i III miejsce Turnieju.
Organizatorzy przewidują również możliwość przyznania wyróżnień oraz przygotowania
dodatkowych nagród pozaregulaminowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. Organizator Turnieju Nalewek nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów i treści
prezentowanych przez Uczestników
16. W przypadku rażącego i/lub uporczywego naruszania regulaminu organizator zastrzega sobie
prawo do wykluczenia Uczestnika z Turnieju.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
Zielonki Parcele, 07.06.2016

KARTA ZGŁOSZENIA NALEWEK DO
TURNIEJU NALEWEK
26 CZERWCA 2016
1. Dane zgłaszającego:
Imię i nazwisko uczestnika

________________________________________________

Adres

________________________________________________

Telefon komórkowy

________________________________________________

Adres e-mail

________________________________________________

2. Do Turnieju Nalewek zgłaszam następujące nalewki *:
1. ...................................................................... 5. ......................................................................

2. ...................................................................... 6. ......................................................................

3. ...................................................................... 7. ......................................................................

4. ...................................................................... 8. ......................................................................
* - jeśli nazwa nalewki o tym nie świadczy prosimy dodatkowo podać jej podstawowe składniki
Oświadczam, że zgłaszane do Turnieju nalewki są produktem wytworzonym na bazie wyrobów
alkoholowych, nabytych w placówkach handlowych, uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w
Polsce lub za granicą .
Napój wytworzony został z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i
przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera też toksyn lub innych szkodliwych dla
zdrowia i życia człowieka substancji (z wyłączeniem alkoholu).
Oświadczam, że znana jest mi treść Regulaminu Turnieju Nalewek Pałac Lasotów 2016 stanowiącego
integralną część niniejszej karty zgłoszenia oraz akceptuję go i zobowiązuje się do jego
przestrzegania. Nalewki zgłoszone do Turnieju spełnia warunki określone w Regulaminie.

__________________
Miejsce, data

________________________
czytelny podpis

