
 
 

 

REGULAMIN VIII KARPACKIEGO KPD  

RZESZÓW 07.03.2020 

 

1. Sprawy organizacyjne 

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

Stowarzyszenia Piwowarów Domowych; 

b) Konkurs oraz ogłoszenie wyników odbędzie się podczas Karpackiego Festiwalu Piwowarów 2020 w Klubie 

Zodiak przy ul. Mieszka I w Rzeszowie; 

c) Karpacki Festiwal Piwowarów 2020 odbędzie się sobotę 07.03.2020; 

d) Konkurs jest konkursem konsumenckim; 

e) kontakt do organizatorów: Karpacki OT PSPD - karpacki@pspd.org.pl 

 

2. Zasady wystawienia piw do Konkursu: 

a) jeden piwowar lub browar domowy wystawia do Konkursu minimum 2 piwa, w dowolnym stylu lub jego 

wariacji; 

b) Z punktu 2.a) wykluczamy następujące piwa: 

- z użyciem drożdży Brettanomyces bez względu na moment ich użycia; 

- z dodatkiem cukrów dodanych po etapie fermentacji (np. owoce czy syropy do kegów); 

c) piwowar zgłasza swoje piwa przez formularz zgłoszeniowy; 

d) wszystkie zgłoszona piwa wystawiane do Konkursu muszą byd w ilości 18l, w kegu lub w butelkach; 

e) piwowar prowadzi wyszynk osobiście, posiada własny sprzęt – schładzarka do kegów lub lodówkę 

turystyczną na butelki – organizator udostępnia chłodnię do magazynowania swoich piw; 

f) stoisko do wyszynku będzie o wymiarach 90x90, jest możliwośd powiększenia swojego stoiska; 

g) piwowar może posiadad maksymalnie 1 pomocnika; 

h) piwa należy zgłaszad do 15.02.2020. 

 

3. Zasady oceny piw konkursowych: 

a) wszyscy uprawnieni do głosowania uczestnicy festiwalu otrzymają karty do głosowania; 

b) każdy uczestnik wybiera według własnej opinii I, II i III miejsce; 

c) I miejsce to 3 pkt., II miejsce to 2 pkt., III miejsce to 1 pkt.; 

d) zdobywca największej ilośd punktów zostaje zwycięzcą Konkursu; 

e) w przypadku równej ilości punktów o miejscu zdecyduje ilośd I, II i III miejsc; 

f) piwowarzy wystawiający piwo do Konkursu oraz ich pomocnicy nie głosują. 
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4. Wyniki Konkursu, nagrody rzeczowe, bonusy dla stoisk: 

a) podczas ogłoszenia wyników organizator przedstawi miejsca I, II i III oraz przekaże pamiątkowe dyplomy; 

b) laureaci Konkursu otrzymają nagrody od sponsorów, lista nagród zostanie ogłoszona najpóźniej 2 

tygodnie przed Konkursem; 

c) piwowar oraz jego pomocnik otrzymują bilet wstępu na festiwal za darmo; 

d) każde stoisko otrzyma od organizatora bonus, swój wybór określa w formularzu zgłoszeniowym, będę 3 

opcje do wyboru: 

- albo nocleg w pokoju 2 osobowym (7 na 8 marzec 2019) 

- albo ryczał za dojazd w wysokości 150 zł (wypłacany na konto po festiwalu) 

- albo bon zakupowy na 150 zł do sklepu Alepiwo (do wykorzystania do 6 miesięcy); 

 

5. Nagroda główna: 

a) fundatorem nagrody głównej jest Browar Łaocut; 

b) zdobywcą Nagrody Głównej zostanie laureat I miejsca w Konkursie; 

c) zdobywca tej nagrody uwarzy piwo na swojej recepturze w Browar Łaocut. 

 

6. Dodatkowa nagroda za „Najlepsze Stoisko”:  

a) wszyscy uprawnieni do głosowania uczestnicy festiwalu mogą oddad również głos na wybrane przez 

siebie stoisko piwowara domowego; 

b) stoisko, które uzbiera największą liczbę głosów otrzyma nagrodę w postaci 500 zł; 

c) w przypadku równej ilości punktów nagroda zostanie podzielona; 

d) piwowarzy wystawiający piwo do Konkursu oraz ich pomocnicy nie głosują. 


