REGULAMIN
IV KARPACKIE BITWY PIWOWARÓW DOMOWYCH
I. Sprawy organizacyjne:
1. IV Karpackie Bitwy Piwowarów Domowych, dalej zwane Ligą, są organizowane przez
Karpacki Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, zwany
dalej Organizatorem.
2. Kontakt do Organizatora: karpacki@pspd.org.pl
3. Uczestnictwo w Lidze jest dobrowolne oraz darmowe.
4. Uczestnikiem Ligi mogą być tylko piwowarzy domowi, którzy ukończyli 18 rok życia.
5. Liga opiera się na 8 bitwach, w stylach ustalonych przez Organizatora przed
rozpoczęciem Ligi.
6. Każda bitwa Ligi to współzawodnictwo 2-5 piwowarów i zgłoszonych przez nich piw w
określonym przez Organizatora stylu.
7. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie przez Organizatora ich
danych osobowych na potrzeby zorganizowania akcji i jej promocji.
II. Zasady zgłoszeń oraz klasyfikacji Uczestników Ligi:
1. Piwowarzy chcący wziąć udział w Lidze zobowiązani są w terminie do 31.12.2018 do
wypełnienia formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie:
https://goo.gl/dp1KXn
2. W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik wpisuje swoje imię i nazwisko przy 4 wybranych
przez siebie bitwach.
3. Klasyfikacja Uczestników w danej bitwie będzie liczona na podstawie średniej punktowej
czyli ilości zdobytych punktów w bitwie podzielonej przez ilość oddanych głosów.
4. Klasyfikacja Uczestników Ligi będzie liczona jako suma wszystkich średnich z bitw
podzielona przez 4.
5. Aby bitwa się odbyła musi w niej wziąć udział minimum 2 Uczestników.
6. Organizator wyznaczył maksymalną ilość zgłoszeń w jednej bitwie do 5 Uczestników.
III. Zobowiązania i prawa Uczestników:
Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć na bitwę co najmniej 5 litrów piwa.
Piwo można dostarczyć wcześniej, ostatecznie w dniu bitwy.
Piwo można dostarczyć tylko i wyłącznie w butelkach.
Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do bitwy piw w innych
opakowaniach niż butelka ale tylko w drodze wyjątku, w uzasadnionych przypadkach i po
wcześniejszym kontakcie i zgodzie Organizatora.
5. Uczestnik zobowiązany jest stawić się osobiście na bitwie, w ostateczności może
wyznaczyć swojego Reprezentanta.
6. W przypadku nieobecności piwowar musi sam wyznaczyć swojego Reprezentanta i
przekazać jego imię i nazwisko m.in. 1 godzinę przed terminem wyznaczonej bitwy.
7. Nieobecność na bitwie Uczestnika a także wyznaczonego przez niego Reprezentanta,
wyklucza piwo z bitwy.
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8. Uczestnik ma prawo do wglądu kart ocen i sprawdzenia poprawności wyliczenia
punktacji.
IV. Zasady oceny próbek:
1. O zwycięstwie w bitwie decyduje średnia z sumy punktów przyznanych przez
Degustatorów na kartach do punktowania wydawanych przez Organizatora.
2. Oceny Degustatorów są anonimowe, próbki rozlewane są bez ich udziału.
3. Wszelkie manipulacje związane z próbami odkodowaniem próbki przed ogłoszeniem
wyników, przez Uczestnika czy Degustatora, mogą skutkować wykluczeniem z bitwy.
4. Degustator ocenia piwa w skali 25 pkt, dając punkty za aromat, wygląd oraz smak.
V. Nagrody
1. Laureaci Ligi otrzymają nagrody od sponsorów.
2. Lista nagród zostanie ogłoszona przed rozpoczęciem Ligi.

