
   

REGULAMIN 

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Łysomice. Konkurs jest przeznaczony dla pełnoletnich 

mieszkańców Gminy Łysomice.  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Biura Podawczego Urzędu Gminy  

w Łysomicach nie mniej niż 200 ml produktu (wina, nalewki, lub innego napoju rozweselającego) 

w opisanej, szczelnie zamkniętej butelce wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia w nieprzekraczalnym 

terminie do 05 września 2022 roku. Organizator przygotuje produkty do prezentacji przed Komisją 

Konkursową. Produkty wraz z butelkami przechodzą na własność Organizatora Konkursu.  

3. Kategorie konkursowe:  

- wina 

- nalewki 

- inne napoje rozweselające 

4. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas imprezy plenerowej pn. „Dożynki Gminne”  

11 września 2022 roku w Kamionkach Małych.  

5. Cele Konkursu:  

- kultywowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach ludowych wytwarzania domowych win, nalewek  

i innych napojów rozweselających 

- aktywizacja mieszkańców gminy  Łysomice  

- wymiana przepisów i doświadczeń wśród uczestników konkursu  

6. Kryteria oceny: Komisja konkursowa powołana przez Organizatora oceniać będzie produkty  

wg następujących kryteriów: 

Lp. Kryteria oceny Punktacja 
 

Uwagi 

1.  
Walory smakowe- równowaga 

proporcji 0–20 konsumpcja 

2.  Kolor i klarowność 0–10 ocena wizualna 

3.  Konsystencja i aromat 0–10 ocena wizualna 

  

Maksymalnie trunek może uzyskać 40 punktów.  

7. Nagrody 

Organizator przewiduje nagrody dla laureatów konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do 

innego podziału nagród/wyróżnień w tym do nieprzyznania nagród lub do przyznania nagród  

i wyróżnień dodatkowych. 

 

GMINNY KONKURS  

„Najlepsze wina, nalewki i inne napoje 

rozweselające” 

 



8. Zgłoszenie produktu do konkursu jest równoznaczne z bezpłatnym przekazaniem praw autorskich  

na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach 

autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz.1062) oraz wyrażeniem zgody na 

przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w związku z powyższym konkursem. 

Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie nazwiska  

i wizerunku osoby biorącej udział w konkursie w materiałach pokonkursowych i na stronie 

internetowej Organizatora. 

9. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Marta Lewandowska -pracownik Urzędu  

Gminy w Łysomicach , email: m.lewandowska@lysomice.pl , tel. 501-318-617 
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