
 
 

REGULAMIN V KARPACKIEGO KPD 

1. Sprawy organizacyjne 

a) organizatorem V Karpackiego Konkursu Piw Domowych jest Karpacki Oddział Terenowy Polskiego 

Stowarzyszenia Piwowarów Domowych oraz Karpackie Warsztaty Piwowarskie, 

b) ocena piw przez Jury odbędzie się między 24 marca a 1 kwietnia 2017 w wyznaczonym przez 

organizatora miejscu w Rzeszowie, 

c) ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas II Zlotu Piwowarów Domowych w dniu 01.04.2017 

w Klubie Zodiak w Rzeszowie, 

d) kontakt do organizatorów: 

Karpacki OT PSPD - karpacki@pspd.org.pl 

Karpackie Warsztaty Piwowarskie - karpackiewp@gmail.com 

 

2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

a) jeden piwowar lub browar domowy może wystawić do Konkursu tylko jedno piwo w danej kategorii, 

b) piwowar zobowiązany jest dostarczyć piwo w regulaminowym terminie (patrz pkt 3b) w ilości 4 butelki 

pojemności  500 ml lub 5 butelek o pojemności 330 ml, 

c) butelki nie mogą mieć trwale naklejonych etykiet, dopuszcza się oznaczenie na kapslu. 

d) piwowar zobowiązany jest, przed przekazaniem piwa, wypełnić formularze zgłoszeniowe (Na Zlot i 

Konkurs) umieszczone pod adresem: https://goo.gl/UXT4XO 

e) piwowar zobowiązany jest do uczestnictwa w II Zlocie Piwowarów Domowych w dniu 01.04.2017 

(sobota), miejsce i program Zlotu do pobrania w linku umieszczonym w pkt 2d, 

f) piwa niedopuszczone do konkursu z powodu niespełnienia warunków uczestnictwa będzie można 

odebrać osobiście od organizatora do dnia 15.04.2017. 

 

3. Termin i sposoby przekazania piw konkursowych 

a) przed przekazaniem piw należy najpierw wypełnić formularze zgłoszeniowe (patrz pkt 2d), 

b) piwa do Konkursu należy zgłosić: 

- osobiście lub wysyłkowo do poniedziałku  20 marca 2017 roku, dokładny adres (Rzeszów) zostanie 

przesłany na adres email podany w formularzu zgłoszeniowym, 

c) nawet osobiste przekazanie piw wymaga przekazania piw tylko i wyłącznie w formie paczki, piwa muszą 

być zapakowane  i zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz dostępem osób trzecich, 

d) paczkę należy opisać imieniem i nazwiskiem, które zostało podane w formularzu zgłoszeniowym 

 

4. Kategorie konkursowe i zasady oceny 

a) Konkurs zostanie przeprowadzony zgodnie z "Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piwa" wg PSPD, 

b) konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach tzw. otwartych:  

 India Pale Ale (spis stylów oraz opis w załączniku nr 1) 

 British Brown (spis stylów oraz opis w załączniku nr 2) 

 

c) jeżeli do organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 piw w danej kategorii, organizator może 

zarządzić rundę kwalifikacyjną w której wyłonione zostaną piwa do oceny finałowej, 
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d) piwowar będzie zmuszony wybrać z listy w formularzu zgłoszeniowym dokładny styl (spis stylów oraz ich 

opis w załącznikach nr 1 oraz nr 2) i pod kątem określonego stylu piwo zostanie ocenione, 

e) piwa zostaną zakodowane przez Przewodniczącego Jury, 

f) Przewodniczący Jury podając piwa sędziom będzie informował ich o stylu piwa, 

g) podczas Konkursu zgłoszone piwa oceniać będzie 4 osobowe Jury: 

 Marcin Jędrzejewski (sędzia PSPD) 

 Robert Orszulak (sędzia PSPD, certyfikat nieaktywny) 

 Wojciech Szczepański (prezes Karpackiego OT PSPD) 

 zaproszony przez organizatora sędzia PSPD 

h) dopuszcza się zmianę składu Jury ze względu na nieprzewidziane okoliczności, 

i) wyklucza się możliwość, by Jury oraz Przewodniczący Jury mogli wystawić  swoje piwo w Konkursie. 

 

5. Wyniki oraz nagrody 

a) podczas ogłoszenia wyników organizator zaprezentuje wszystkie miejsca finałowe, 

b) laureaci Konkursu otrzymają następujące nagrody od sponsorów: 

- firma Świat Drożdży przeznaczy dla obu kategorii: 

  za I miejsce – bon zakupowy na wartość 200 zł   

  za II miejsce - bon zakupowy na wartość 150 zł  

  za III miejsce - bon zakupowy na wartość 100 zł 

- firma Browamator przekaże dla obu kategorii: 

za I miejsce – bon zakupowy na wartość 300 zł 

za II miejsce - bon zakupowy na wartość 200 zł 

za III miejsce - bon zakupowy na wartość  100 zł 

- firma Fermentum Mobile przekaże dla obu kategorii: 

  za I miejsce – 1 fiolka drożdży FM 

za II miejsca – 1 fiolka drożdży FM 

za III miejsce – 1 fiolka drożdży FM 

c) każdy uczestnik konkursu otrzyma pamiątkowy dyplom oraz metryczkę z oceną swojego piwa i 

ewentualnymi uwagami jurorów, termin wysłania metryczek to 1 miesiąc licząc od 03.04.2017. 

 

6. Nagroda główna (Grand Prix) 

a) fundatorem nagrody głównej jest Stary Browar Rzeszowski, 

b) Grand Prix zostanie wybrany spośród 2 piw - zwycięskiego piwa w kategorii IPA oraz zwycięskiego piwa w 

kategorii British Brown, 

c) Grand Prix wybierze komisja w której skład wejdą: Jury, Przewodniczący Jury 

d) zdobywca nagrody Grand Prix uwarzy piwo na swojej recepturze w Starym Browarze Rzeszowskim. 

 

7. Załączniki: 

nr 1 - Spis stylów kategorii IPA oraz ich opis 

nr 2 - Spis stylów kategorii British Brown oraz ich opis 

nr 3 – Program Zlotu Piwowarów Domowych 


