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I. WARUNKI OGÓLNE
1
VI Ogólnopolski Turniej Regionalnych Nalewek – II MIĘDZYNARODOWY zwany dalej
Turniejem jest imprezą plenerową o charakterze artystycznym, która ma na celu promocję
produkcji i tradycji wytwarzania nalewek, odkrywanie dawnych receptur, nagradzanie ich twórców,
aktywizację i integrację społeczności lokalnej i środowiska nalewkarskiego.

2
Organizatorem Turnieju jest Miasto i Gmina Narol, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
występuje w roli Współorganizatora.
Turniej przeprowadza Gminny Ośrodek Kultury w Narolu z siedzibą w Narolu,
ul. Warszawska 27, 37 – 610 Narol.
Turniej przeprowadzony będzie w Narolu w dniu 1 maja 2018 r. w godzinach od 11.00 – 18.30.
W dniu 1 maja organizatorzy wskażą uczestnikom miejsce przeprowadzenia Turnieju.

3
W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej
Uczestnikami.
4
Turniej odbywa się w ramach Narolskiej Majówki 2018 – imprezy plenerowej o otwartym
charakterze.
5
Turniej przeprowadza Kapituła powołana przez Marlenę Wiciejowską, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Narolu, do której należy kierować wszystkie pytania dotyczące organizacji
i przebiegu Turnieju (Tel.: 662 118 799, e-mail: gok@narol.pl lub mwiciejowska@narol.pl).
Skład Kapituły reprezentowany będzie przez znawców sztuki tworzenia nalewek oraz
reprezentantów zagranicznych miast partnerskich oraz przedstawiciel lokalnej społeczności:
• Hieronim Błażejak – Wieloletni mistrz w sztuce komponowania nalewek domowych,
laureat wielu prestiżowych nagród w tej dziedzinie m.in. za tradycyjny sposób wytwarzania
śliwki na rożenku podczas poznańskich targów Polagra, gdzie w konkursie Nasze
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów został nagrodzony kilkakrotnie „Perłą”.
• Jan Babczyszyn - Prezes Polskiej Akademii Smaku, jeden z twórców Ogólnopolskiego
Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu oraz konkursu Polska Nalewka Roku.
• Adam Łukawski – Właściciel największej kolekcji tematycznej zawierającej artefakty
związane z działalnością polskich fabryk wódek i likierów od 80. lat XIX wieku do 50. lat
XX wieku w Polsce.
• Ing. Marek Motyčka – Producent napojów alkoholowych, wytwarzający trunki pod
kuratelą Klasztoru Benedyktynów w Rahradzie na Morawach. Profesjonalista dbający
o zachowanie historycznych receptur z klasztoru, ze szczególną dbałością o harmonię smaku
i zapachu oraz odpowiednią klarowność w wytwarzanych nalewkach ziołowych.
• Jan Zwoliński – Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego.
• Taras Kindrat – Właściciel restauracji we Lwowie, wieloletni producent nalewek.
• Krzysztof Szawara – Społecznik działający dla dobra i rozwoju Gminy Narol.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1
Uczestnicy Turnieju, podpisując Kartę Zgłoszenia Turnieju, akceptują jego Regulamin oraz
zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.

2
Do Turnieju zgłaszać można nalewki domowe, które nie są dostępne w sprzedaży (z wyjątkiem
sprzedaży gospodarskiej, na targach produktów regionalnych i podobnych). Każdy przystępujący
do Turnieju wypełnia Kartę Zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące dane:
- imię, nazwisko i adres zamieszkania,
- data sporządzenia nalewki,
- rodzaj i nazwa nalewki,
- adres e-mail,
- oświadczenie wytworzenia zgłoszonej do Turnieju nalewki na bazie alkoholu akcyzowego.
W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę
Zgłoszenia. Karty Zgłoszenia są dostępne na stronie: www.gok.narol.pl; www.narol.pl oraz FB
Narol Kulturalna Stolica Roztocza.
- Ważne: nalewki wykonane z innych alkoholi nie będą podlegały ocenie.

3
Ocena nalewki będzie dokonywana wg kryteriów:
•

KLAROWNOŚĆ

•

ZAPACH

•

SMAK

- Kolor (barwa, równomierność),
- Wygląd (połyskliwość, klarowność)
- Aromat czyli zapachy pochodzące od owoców wykorzystanych
w produkcji nalewki
- Bukiet – zapachy z procesu produkcji (dębina, alkohol,
zanieczyszczenia)
- Aromat, bukiet ( inne zapachy mogą uwidocznić się przy
smakowaniu)
- Smak ( słodki, kwaśny, gorzki, umami)
- Dotyk (garbniki z owoców, lepkość)
- Finisz (rozwój nalewki przez minutę po przełknięciu)

4
Zgłoszenia przyjmowane są do 30 kwietnia 2018r. drogą pocztową/kurierską lub w budynku
Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37 – 610 Narol, w godzinach otwarcia
tj: od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 20.00 - tel. 662 118 799.
UWAGA: W dniu 1 maja zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 09.00 - 11.00 w Hotelu –
Restauracji Pałacowej, mieszczącego się przy ulicy Parkowej 2, 37 – 610 Narol lub innym
miejscu wskazanym przez organizatora.
Nalewki zgłoszone po godzinie 11.00 dnia 1 maja 2018 nie będą brały udziału w Turnieju.
Organizator nie zwraca dostarczonych nalewek.
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Uczestnicy, zgłaszający się do Turnieju, zobowiązani są dostarczyć próbkę nalewki o pojemności
nie mniejszej niż 500 ml dla każdej ze zgłaszanych do Turnieju nalewek. Ilość nalewek zgłaszanych
do Turnieju przez jednego Uczestnika wynosi maksymalnie 5. Uczestnik Turnieju może uzyskać
jedną nagrodę za najwyżej ocenioną nalewkę. Biuro przyjmujące nalewki nada im konkursowe
oznaczenia własne i nr konkursowy.
Zgłaszana do Turnieju nalewka musi mieć na etykiecie zawarte następujące informacje:
- nazwę (jeśli wytwórca ją nadał) i główny składnik, z którego nalewka została przyrządzona,
- rok wytworzenia.
WAŻNE – na etykiecie nie zamieszczamy imienia i nazwiska wytwórcy !!!

III. ZASADY OCENIANIA I WYNIKI

1
Członkowie Kapituły po degustacji zgłoszonych do Turnieju nalewek
(w warunkach
zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom) ogłoszą listę nagrodzonych
wytwórców.
2
FUNDATOREM NAGRÓD RZECZOWYCH W KATEGORII MIĘDZYNARODOWEJ,
NAGRODY GRAND PRIX ORAZ II I III MIEJSCA W KATEGORII „NAJLEPSZEJ
NALEWKI ZIEMII
NAROLSKIEJ” JEST WOJEWÓDZKI DOM KULTURY
W RZESZOWIE.
NAGRODĘ ZA I MIEJSCE W KATEGORII „NAJLEPSZEJ NALEWKI ZIEMII
NAROLSKIEJ” PRZYZNAJE BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL.
Przyznane zostaną nagrody:
1. W kategorii MIĘDZYNARODOWEJ:
•
•
•

I Miejsce i Nagroda główna – Kryształowa karafka z wizerunkiem Św. Floriana
II Miejsce
III Miejsce

2. W kategorii „Najlepszej Nalewki z ziemi narolskiej”:
•
•
•

I Miejsce i Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Narol dla „Najlepszej nalewki z ziemi
narolskiej”
II Miejsce
III Miejsce

3. Nagroda GRAND PRIX

WAŻNE - PROCEDURA PRZEBIEGU ROZSTRZYGANIA TURNIEJU:
1. Każda zgłoszona nalewka z Gminy Narol może zostać zakwalifikowana do kategorii
MIĘDZYNARODOWEJ i może uzyskać nagrodę w kategorii MIĘDZYNARODOWEJ.
2. Jurorzy dokonają oceny ogólnej wszystkich nalewek. W dalszej kolejności dokonają oceny
nalewek z Gminy Narol.
3.Po wyborze 10 nalewek w konkursie ogólnym wraz z zakwalifikowaną najlepszą nalewką
z Gminy Narol, Jury wyłoni 3 najlepsze nalewki w kategorii MIĘDZYNARODOWEJ.
2. Wszyscy wyróżnieni otrzymują nagrody rzeczowe.
3
Wyniki Turnieju ogłaszane są przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez niego wyznaczoną
nie wcześniej niż o godz. 18.30, 1 maja 2018. Miejscem ogłoszenia wyników oraz wręczenia
nagród jest scena Narolskiej Majówki 2018, mieszcząca się przed Ratuszem w Narolu, ul Rynek 1.
Nagrody nie odebrane przez laureatów w dniu ogłoszenia wyników, zostaną przekazane im inną
drogą (za potwierdzeniem odbioru). Ponadto każdy uczestnik Turnieju w ciągu 2 dni roboczych
może zapoznać się z ogólnodostępnym systemem punktowym ocenianej nalewki w postaci
tabelarycznego zestawienia punktowego na stronie www.gok.narol.pl.
WAŻNE: w przypadku niezapamiętania przez wytwórcę nalewek numeru zgłoszonego
trunku, może ponownie zwrócić się z prośbą o udostępnienie informacji kierując swoją prośbę
pod adres gok@narol.pl lub pod numerami telefonów: 532 011 622 i 662 118 799.
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Po oficjalnym rozstrzygnięciu Turnieju przewidziana jest Degustacja Nalewek dla uczestników
Turnieju i zaproszonych gości. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje imienne zaproszenie na
degustację.

5
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronach internetowych:
www.gok.narol.pl; www.narol.pl oraz FB Narol Kulturalna Stolica Roztocza.
ZATWIERDZIŁ:

Hieronim Błażejak - założyciel „Polskiej Akademii Smaku”

