
 

 

Regulamin  

Turnieju „Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne” 

INFORMACJE OGÓLNE 

§1 

Turniej „Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne” zwany dalej Turniejem 

jest imprezą promocyjną mającą na celu:  

 budowanie tożsamości kulturowej Roztocza, 

 wspieranie działań mających na celu lepszą identyfikację Roztocza na turystycznej 

mapie Polski, 

 wspieranie rozwoju produktów regionalnych, 

 wspieranie rozwoju enoturystyki na Roztoczu, 

 wspieranie rozwoju lokalnych produktów turystycznych, 

 integracja osób i instytucji zajmujących się turystyka na Roztoczu, 

 tworzenie bogatszej oferty kwater  agroturystycznych funkcjonujących w gminach 

roztoczańskich, 

 wspieranie rozwoju pszczelarstwa, 

 wspieranie rozwoju upraw miododajnych, 

 odtworzenie dawnych przepisów kuchni staropolskiej z Roztocza, 

 utrwalanie w krajobrazie zadrzewień śródpolnych z głogiem, tarniną, dereniem oraz 

innymi odmianami owocowych drzew i krzewów, 

 budowanie dobrego wizerunku Organizatorów wśród lokalnej społeczności. 

 

§2 

1. Organizatorem   Turnieju   jest: 

Lokalna Organizacja Turystyczna Roztocze 

ul. Kościelna 9, 22-600 Tomaszów Lubelski 

 

2. Współorganizatorami Turnieju są: 

 

Roztoczański   Park   Narodowy    

ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec 

 

Burmistrz Zwierzyńca  

ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec 

 

AMBRA S.A. 

ul. Puławska 336, 02-819 Warszawa   

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 



PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.  

ul. Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość 

 

Zarząd Okręgowy PZŁ w Zamościu 

ul. Jasna 7, 22-400 Zamość  

 

RESTAURACJA SONATA  

ul. Biłgorajska 3, 22-470 Zwierzyniec 

 

§3 

1. Turniej „Roztoczańskie nalewki, wina, wina owocowe, miody pitne” przeprowadza 

Kapituła, powołana przez Organizatorów Turnieju. 

2. Organizacją Turnieju kieruje Kapituła, w której skład wchodzi Przewodniczący, 

Sekretarz i Główny Kontroler. 

3. Organizacją Turnieju w imieniu Kapituły kieruje, Przedstawiciel PKP Linia Hutnicza 

Szerokotorowa Sp. z o.o. w Zamościu. 

 

4. Sekretarzem Kapituły jest Pani Agnieszka Bielak – pracownik Roztoczańskiego Parku 

Narodowego, upoważniony do udzielania informacji. Preferowany kontakt drogą 

elektroniczną na adres e-mail: abielak@roztoczanskipn.pl, w sytuacjach koniecznych 

tel. 84 6872 066, 84 6872 286 w godz. 10.00-14.00. 

5. Głównym Kontrolerem jest: Pan Artur Dubaj – Główny technolog w firmie Ambra S.A. 

– Członek Zarządu Polskiej Rady Winiarstwa. 

§4 

1. Uczestnikiem Turnieju może być osoba dorosła, mieszkająca, działająca lub inspirująca 

się Roztoczem, wytwarzająca amatorsko nalewki/wina/wina owocowe/miody pitne 

w warunkach domowych, bez przeznaczenia komercyjnego, za wyjątkiem sprzedaży 

gospodarskiej na targach produktów regionalnych i podobnych. 

2. Turniej odbywać się będzie w czterech niezależnych kategoriach: nalewki/wina/wina 

owocowe/miody pitne. 

3. Uczestnikiem Turnieju nie może być osoba związana jakimikolwiek znanymi 

związkami  rodzinnymi lub partnerskimi z członkami Kapituły oraz jej Sekretarzem 

i Głównym Kontrolerem. 

§5 

Wyłonienie laureatów odbędzie w dniu 23 sierpnia 2015 roku podczas VIII Lubelskiego 

Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu.  

ZASADY UCZESTNICTWA 

§6 

Turniej odbywać się będzie w dwóch etapach: 

1. Etap I - ocena nalewek/win/win owocowych/miodów pitnych; odbędzie się w terminie 

do 22 sierpnia 2015r. w Restauracji „Sonata”, ul. Biłgorajska 3, 22-470 Zwierzyniec. 



2. Etap II - przeprowadzony zostanie 23 sierpnia 2015 roku podczas VIII Lubelskiego 

Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu. Odbędzie się wówczas 

konkurs wiedzy przyrodniczej oraz znajomości Roztocza i Roztoczańskiego Parku 

Narodowego.   

§7 

Uczestnicy zgłaszający się do Turnieju zobowiązani są wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia, 

a w przypadku zgłaszania większej liczby produktów, do każdego z nich należy dołączyć 

osobną kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 

§8 

Do Turnieju zgłaszać można wyłącznie produkty, które nie są dostępne w sprzedaży, 

z wyjątkiem sprzedaży gospodarskiej na targach produktów regionalnych i podobnych, 

a wszelkie wątpliwości w tym zakresie rozstrzyga Kapituła.  

§9 

Uczestnicy zgłaszający nalewki/wina/wina owocowe/miody pitne do Turnieju zobowiązani są 

dostarczyć w przypadku:   

NALEWEK: 

 dwie próbki tego samego produktu o pojemności 500 ml, 

 zgłaszane do Turnieju nalewki muszą być wytworzone na bazie alkoholu pochodzącego 

z legalnego źródła, 

 powinny na etykiecie mieć: nazwę i główny składnik, z którego nalewka została 

przyrządzona (główny składnik to określenie ogólne np. wiśniowa, ratafia, ziołowa, 

krupnik itp.), rocznik zbioru owoców, rocznik nastawienia trunku oraz dane 

identyfikacyjne autora nalewki (Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, tel/e-mail do 

kontaktu), 

WIN i WIN OWOCOWYCH: 

 dwie próbki tego samego produktu o pojemności 750 ml,  

 na etykiecie powinny mieć nazwę, podany szczep winogron użyty do produkcji wina lub 

nazwa owoców dla wina owocowego, rocznik zbioru owoców, data rozpoczęcia 

fermentacji, dane identyfikacyjne autora nalewki (Imię i Nazwisko, adres 

zamieszkania, tel/e-mail do kontaktu). 

MIODÓW PITNYCH: 

 dwie próbki tego samego produktu o pojemności 500 ml, 

 ewentualny alkohol do wzmocnienia dwójniaka oraz półtoraka powinien pochodzić z 

legalnego źródła, 

 powinny na etykiecie mieć nazwę, rodzaju miodu z jakiego wyprodukowano miód 

pitny oraz kategorię miodu: czwórniak (1 objętość miodu+ 3 objętości wody), trójniak 

(1 objętość miodu + 2 objętości wody, dwójniak (1 objętość miodu + 1 objętość 

wody), półtorak (jedna objętość miodu + pół objętości wody), oraz dane 

identyfikacyjne autora nalewki (Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, tel/e-mail do 

kontaktu). 

 

Szczegółowe informacje/cechy produktów dotyczące produktów konkursowych zawiera karta 

zgłoszeniowa do Turnieju – stanowiąca integralną część niniejszego Regulaminu, którą należy 

wypełnić oddzielnie dla każdego zgłaszanego produktu. Produkty należy dostarczyć w 

szklanych lub ceramicznych pojemnikach, przy czym liczba zgłaszanych przez jednego 

uczestnika produktów do Turnieju może być dowolna. 

 

 



§10 

Zgłoszenia wraz z próbkami nalewek, win, miodów powinny być dostarczone do dnia 31 lipca 

2015 roku, do godziny 14.00, do Restauracji Sonata, ul. Biłgorajska 3, 22-470 Zwierzyniec. 

 

§11 

Osoby, które zgłoszą nalewki/wina/wina owocowe/miody pitne do pierwszego etapu Turnieju 

są zobowiązane do osobistego zgłoszenia się do drugiego etapu Turnieju, który odbędzie się po 

ogłoszeniu wyników pierwszego etapu Turnieju tj. 23 sierpnia 2015r. podczas VIII Lubelskiego 

Spotkania z Tradycją i Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu. Godzina ogłoszenia wyników zostanie 

podana w kolejnym Komunikacie. 

SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW 

§12 

Kapituła powoła maksymalnie dziesięcioosobowe jury, osobne dla pierwszego i drugiego etapu 

Turnieju, a w skład jury w pierwszym i drugim etapie, mogą wchodzić te same osoby. 

§13 

Na posiedzeniu w terminie od 01 sierpnia do 22 sierpnia 2015r. członkowie jury w obecności 

członków Kapituły, dokonają degustacji zgłoszonych do pierwszego etapu Turnieju 

nalewek/win/win owocowych/miodów pitnych na warunkach zapewniających anonimowość 

poszczególnym uczestnikom Konkursu: 

a) Główny   Kontroler   i   Sekretarz   Konkursu,   pozbawią  jedno   opakowanie   każdej   ze 

zgłoszonych próbek cech umożliwiających identyfikację autora i przypiszą wszystkim 

próbkom niepowtarzalne numery, które będą używane przy dalszej ich ocenie, 

b) członkowie jury będą znali jedynie numer nalewki/wina/wina owocowego/miodu pitnego, 

c) członkowie jury przed zakończeniem posiedzenia w pierwszym etapie, nie będą znali 

nazwisk uczestników Turnieju, 

d) w  fazie pierwszej  posiedzenia w pierwszym etapie Turnieju,  spośród zgłoszonych 

nalewek/win/win owocowych/miodów pitnych członkowie jury ocenią nalewki/wina/wina 

owocowe/miody pitne, wg skali opisanej w §14,  

e) suma  punktów  przyznana   poszczególnym nalewkom  będzie  punktem  wyjścia   do 

dyskusji, w ramach której wyłoniona będzie lista laureatów pierwszego etapu Turnieju, 

f) nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia jury czuwać będą członkowie Kapituły.  

§14 

Poszczególni członkowie jury dokonają oceny nalewek/win/win owocowych/miodu pitnego na 

arkuszach konkursowych, zgodnie z następującym systemem: 

 

a) klarowność (od 1 do 5 pkt. – waga współczynnika 0,4) 

b) barwa (od 1 do 5 pkt. – waga współczynnika 0,4) 

c)  aromat i bukiet (od 1 do 5 pkt. – waga współczynnika 0,8) 

d)  smak/zharmonizowanie (od 1 do 5 pkt. – waga współczynnika 2,4) 

 

Produkt może zdobyć maksymalnie (5x0,4)+(5x0,4)+(5x0,8)+(5x2,4) = 20 ,00 pkt. 

 

Ocena końcowa będzie wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Dopuszcza się stosowanie ocen tzw. „połówkowych”, np. 3,5 pkt. lub 4,5 pkt. 



 

§15 

Wyniki odnotowane na Kartach Turniejowych przez poszczególnych członków jury dla 

każdego z ocenianych produktów,  będą zsumowane, a następnie podzielone przez liczbę 

członków jury. 

§16 

Gdy jury skończy obrady pierwszej fazy, przedstawi protokół zawierający listę dziesięciu: 

nalewek/win/win owocowych/miodów pitnych z ich numerami identyfikacyjnymi w każdej 

kategorii, którym będzie towarzyszyć uzyskana przez nie liczba punktów według skali 20 

punktowej a w sytuacji, gdy jednakowa ilość punktów zostanie osiągnięta równocześnie przez 

kilka nalewek/win/win owocowych/miodów pitnych jury w obradach jawnych podejmie 

decyzję o kolejności tych dziesięciu nalewek/win/win owocowych/miodów pitnych w każdej 

kategorii, posługując się następującymi kryteriami: 

a) oryginalność: popularna -1, nietuzinkowa - 2, niespotykana - 3; 

b) stopień trudności wykonania: łatwa -1, średnio-trudna - 2, trudna - 3, bardzo trudna - 4; 

c) tradycja: nowatorska -1, tradycyjna - 2, kultowa - 3. 

 

§17 

Po uzyskaniu protokołu końcowego od jury w celu zakończenia I etapu Turnieju do 

Przewodniczącego Kapituły zostanie skierowany raport zawierający numery zwycięskich 

nalewek z ilością zdobytych punktów. 

§18 

Na podstawie raportu jury, Kapituła dokona deszyfracji konkursowego oznakowania nalewek 

i sporządzi protokół z wynikami I etapu, w którym do wszystkich ocenianych nalewek zostaną 

dopisane nazwiska ich autorów. 

§19 

Dziesięciu uczestników I etapu Turnieju, których nalewki/wina/wina owocowe/miody pitne 

otrzymały najwięcej punktów, zostanie zakwalifikowanych do udziału w II etapie, w którym 

zostaną oni poddani testowi z wiedzy przyrodniczej oraz znajomości Roztocza 

i Roztoczańskiego Parku Narodowego, a wyniki testu oceniać będzie jury.  

§20 

W sytuacji, gdy na liście laureatów znajdą się wielokrotnie ci sami autorzy nalewek/win/win 

owocowych/miodów pitnych do etapu drugiego przejdą tylko autorzy, których 

nalewki/wina/wina owocowe/miody pitne będą sklasyfikowane w każdej z kategorii 

w pozycjach od jeden do dziesięć. 

§21 

Test w II etapie Turnieju składać się będzie z 20 pytań, a na jego rozwiązanie uczestnicy będą 

mieli 20 minut. Suma punktów uzyskanych w tekście będzie dodana do liczby punktów, które 

dany uczestnik otrzymał za swoją lub swoje nalewki/wina/wina owocowe/miody pitne. 

Znaczenie I etapu konkursu w stosunku do II etapu to 95% do 5%. 



 

§22 

1. Jeżeli dany uczestnik wprowadził na listę dziesięciu nalewek/win/win owocowych/miodów 

pitnych więcej niż jedną, to do każdej z nich zostaje dodana liczba punktów otrzymana 

przez niego w II etapie.  

2. Jeżeli uczestnik zgłosił produkty w więcej jak jedna kategoria, punkty otrzymane w drugim 

etapie będą dodane niezależnie do poszczególnych kategorii: nalewki/wina/wina 

owocowe/miody pitne. 

 

WYNIKI 

§23 

Wyniki I etapu Turnieju ogłoszone będą przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez 

niego wyznaczoną w dniu 23 sierpnia  2015 roku. Godzina ogłoszenia wyników zostanie 

podana w kolejnym Komunikacie. Wyniki zostaną ogłoszone również na stronie internetowej 

Lokalnej Organizacji  Turystycznej „Roztocze” oraz Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

§24 

Wyniki II etapu i końcowe całego Turnieju wraz z wręczeniem regulaminowych nagród oraz 

zamknięciem Turnieju ogłoszone będą podczas VIII Lubelskiego Spotkania z Tradycją i 

Kulturą Łowiecką w Zwierzyńcu. Godzina ogłoszenia wyników zostanie podana w kolejnym 

Komunikacie. 

§25  

1. Uczestnicy Turnieju będą ubiegać się o trzy nagrody regulaminowe - I, II i III miejsce w 

każdej z czterech kategorii tj. Kategorii nalewki, Kategorii wina, Kategorii wina owocowe, 

Kategorii miody pitne, Nagrodę specjalną, certyfikaty, dyplomy, wyróżnienia. 

Kategoria nalewki: 

 I miejsce   nagroda o wartości ok.    1 000,00 zł    

 II miejsce   nagroda o wartości ok.       700,00 zł  

 III miejsce   nagroda o wartości ok.       500,00 zł 

 

Kategoria wina: 

 I miejsce   nagroda o wartości ok.     1 000,00 zł    

 II miejsce   nagroda o wartości ok.        700,00 zł  

 III miejsce   nagroda o wartości ok.        500,00 zł 

  

Kategoria wina owocowe: 

 I miejsce   nagroda o wartości ok.     1 000,00 zł   

 II miejsce   nagroda o wartości ok.        700,00 zł  

 III miejsce   nagroda o wartości ok.        500,00 zł 

 

Kategoria miody pitne: 

 I miejsce   nagroda o wartości ok.     1 000,00 zł    

 II miejsce   nagroda o wartości ok.        700,00 zł  

 III miejsce   nagroda o wartości ok.        500,00 zł 



 

 

2. Nagrody wymienione w §25 ust. 1 zostaną pomniejszone o podatek dochodowy od osób 

fizycznych. 

 

 

 

USTALENIA KOŃCOWE 

§27 

Autorzy zgłaszanych do Turnieju produktów, którzy chcą upowszechniać swoje przepisy, mogą 

je przedstawić na karcie zgłoszenia. Powstanie wówczas ciekawy zbiór przepisów i domowych 

receptur, które będą dostępne na roztoczańskich portalach internetowych. 

§28 

Nalewki/wina/wina owocowe/miody pitne dostarczone po terminie określonym w §10, nie będą 

brały udziału w Turnieju i nie będą zwracane nadawcy. 

§29 

Zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest jednoznacznie z wyrażeniem zgody  na wykorzystanie 

wizerunku na fotografiach wykonanych podczas Turnieju. Zgoda obejmuje utrwalanie, obróbkę 

i powielanie wykonanych fotografii, za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie 

w publikacjach, sprawozdaniach, materiałach promocyjnych, stronach internetowych 

Organizatorów. 

§30  

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

§31 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie. 

Zwierzyniec,  dnia  24.04.2015r. 

 


