
“Niech Świat Pozna Twoje Piwo - Edycja 2023” - Konkurs dla piwowarów domowych

REGULAMIN

1.
Organizatorem Konkursu dla piwowarów domowych pod nazwą “Niech Świat Pozna Twoje Piwo - Edycja
2023” (dalej także „Konkurs”) jest Browar PINTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, 34-382,

Wieprz.

2.
Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich.

3.
Konkurs przeprowadzony zostanie w 4 kategoriach:

1. Dortmunder 12-14°Blg
2. Cold IPA 15-16°Blg

3. Gose with Polish fruits 8-14°Blg
4. Single Hop West Coast Double IPA 18-20°Blg

4.
Jeden piwowar może wystawić do Konkursu po jednym piwie w każdej z kategorii. Jedno i to samo piwo
może być wystawione tylko i wyłącznie w jednej kategorii. Dopuszcza się zgłoszenie piwa o ekstrakcie

początkowym ± 1,0°Blg w stosunku do widełek wymienionych w kategoriach konkursowych.

5.
Piwa zgłoszone i dostarczone na Konkursu zostaną ocenione w odniesieniu do wytycznych stylu

umieszczonych na stronie Konkursu: www.browarpinta.pl/konkurs. Piwowar otrzyma informację zwrotną
dotyczącą oceny zgłoszonego piwa.

6.
Zgłoszenie piw do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie drogą elektroniczną formularza
zgłoszeniowego dostępnego w dniach od 9 stycznia 2023 do 10 lutego 2023 na stronie internetowej

www.browarpinta.pl/konkurs

7.
Zgłoszenie piwa do Konkursu jest bezpłatne.

8.
Aby wziąć udział w Konkursie, uczestnik jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w
terminie od 13 do 17 lutego 2023 w ilości 3 butelek lub puszek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 4 butelek

lub puszek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). Na każdej butelce należy umieścić trwale zamocowaną informację
z opisem piwa zawierającą następujące informacje: 1/ nazwa piwa, 2/ kategoria, 3/ zawartość ekstraktu

podana w °Blg, 4/ imię i nazwisko piwowara. Piwa należy dostarczyć na adres: Browar PINTA ul.
Przemysłowa 4, 34-382, Wieprz.

9.
Obrady Jury Konkursu odbędą się w dniach 23-25 lutego 2023 r. Jeżeli do organizatorów zgłoszonych

zostanie więcej niż 12 piw w jednej kategorii, odbędzie się runda kwalifikacyjna, podczas której
wyłonionych zostanie nie więcej niż 12 piw do rundy finałowej.

http://www.browarpinta.pl/konkurs


10.
Piwa oceniane będą przez doświadczonych sędziów piwa oraz piwowarów Browaru PINTA. Wyklucza się,

by juror mógł oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo. Przewodniczącym Jury Konkursu jest
Ziemowit Fałat.

11.
Informacja o najlepszych trzech piwach z każdej z kategorii zostanie ogłoszona w dniu 25 lutego 2023 r.

12.
Ustala się następujące nagrody regulaminowe w każdej z 4 kategorii:

● za I miejsce: dyplom, uwarzenie piwa inspirowanego zwycięską recepturą przez Browar PINTA i
dystrybucja piwa w sklepach Lidl Polska, nagrodę pieniężną w wysokości 2000 PLN netto, oraz

zestaw gadżetów z Browaru PINTA.
● za II miejsce: dyplom, bon o wartości 500 PLN na zakupy piwowarskie w sklepie Browamator.pl,

zestaw gadżetów z Browaru PINTA.
● za III miejsce: dyplom, bon o wartości 250 PLN na zakupy piwowarskie w sklepie Browamator, zestaw

gadżetów z Browaru PINTA.

13.
Piwowarzy zgłaszający piwa do Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych osobowych
przekazanych organizatorowi w formularzu zgłoszeniowym: 1/ w informacjach dotyczących uczestników
Konkursu, 2/ w informacjach dotyczących wyników Konkursu, 3/ we wszelkich materiałach prasowych,

audio-wizualnych oraz w kanałach komunikacji internetowej wykorzystywanych do promocji Konkursu oraz
pozostałej działalności prowadzonej przez organizatora Konkursu tj. Browar PINTA Sp. z o.o. z siedzibą w

Wieprzu, ul. Przemysłowa 4, 34-382 Wieprz oraz spółkę Lidl sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Tarnowie
Podgórnym, ul. Poznańska 48 Jankowice, 62-080 Tarnowo Podgórne.

14.
Piwowarzy, których piwa zostaną uznane za najlepsze w każdej z kategorii, zobowiązują się do

udostępnienia Organizatorowi Konkursu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu
szczegółowej receptury na zwycięskie piwo w celu przygotowania profesjonalnej receptury do uwarzenia

piwa przeznaczonego do dystrybucji m.in. w sklepach Lidl. W przypadku ograniczonej dostępności surowców
wymienionych w zwycięskiej recepturze Browar PINTA zastrzega sobie możliwość zamiany składnika ze
zwycięskiej receptury na inny o zbliżonych parametrach. Jednocześnie piwowarzy - Laureaci Konkursu

zrzekają się jakichkolwiek praw materialnych i niematerialnych do piwa uwarzonego przez Browar PINTA
Sp. z o.o. na podstawie udostępnionej, zwycięskiej receptury.

15.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych i

nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

Wieprz, 14 listopada 2022.


