
 

REGULAMIN VIII KONKURSU „Z  WINNĄ  NUTA  W  TLE”  

 

1. Organizator Konkursu: Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli 

2. Termin i miejsce Konkursu: 20 września 2020 r., godz. 12.00-13.00 w siedzibie 

Muzeum Etnograficznego, chata ze wsi Królów na terenie skansenu (sektor 

budownictwa łużyckiego); ogłoszenie wyników: scena na terenie skansenu Muzeum 

Etnograficznego, godz. 14.00 

3. Cele konkursu: 

 Podtrzymanie i krzewienie tradycji winiarskich w regionie lubuskim 

 Budowanie marki produktu regionalnego, jakim są: lubuskie wino gronowe, 

lokalne wino owocowe oraz domowe przetwory towarzyszące konsumpcji 

wina 

4. Warunki uczestnictwa  

Wino gronowe lub/i wino owocowe lub/i domowe przetwory towarzyszące konsumpcji wina 

może zgłosić każdy uczestnik wydarzenia muzealnego U PROGU JESIENI, zwany dalej 

Zgłaszającym. Zgłoszenie się do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

Do Konkursu mogą być zgłoszone wina gronowe i owocowe oraz domowe przetwory 

towarzyszące konsumpcji wina, które będą dostarczone w dniu 20 września 2020 r. we 

wskazanym w Regulaminie miejscu i czasie. Obowiązują zasady: 

- jedna osoba dostarcza maksymalnie  trzy produkty, 

- owoce do produkcji wina zebrano w kraju, 

- przetwory towarzyszące konsumpcji wina wykonano w kraju z rodzimych produktów rolnych 

lub zwierzęcych. 

Aby zgłosić produkty do Konkursu należy dostarczyć wino w butelkach szklanych o 

pojemności 0,5-0,75litra   lub odpowiednią ilość mniejszych butelek. W przypadku 

przetworów, należy dostarczyć je w opakowaniach adekwatnych do rodzaju produktu,  np. w 

słoikach, pojemnikach, na  tackach; waga próbki dostarczonej do oceny: 0,25-0,5kg (jako 

próby do degustacji). Obowiązują zasady: 

- każda butelka z osobna oznakowana powinna mieć etykietę; rok produkcji, nazwę wina, 

winnicy lub nazwisko i imię producenta, adres, 

- każdy produkt powinien być opisany wg wzoru: rok produkcji, nazwa własna, kategoria, spis 

produktów, imię i nazwisko producenta, adres. 

Koszt dostarczenia próbek  konkursowych ponosi Zgłaszający. 

Próbki niewłaściwie opisane nie będą dopuszczone do Konkursu.  

Próbki zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora Konkursu. 

5. Komisja Konkursowa  



Komisja składa się z pięciu krajowych ekspertów oceniających próbki konkursowe. Pracami 

komisji kieruje Przewodniczący, który odpowiada za pracę Komisji Konkursowej i 

bezstronność oceny zgłoszonych produktów. 

6. Ocena produktów zgłoszonych do Konkursu 

Będą obowiązywać następujące zasady: 

- wszystkie próbki win będą oceniane anonimowo i podawane w zakrytych butelkach z 

czytelnym numerem ewidencji, rocznikiem wina i kategorią (wino gronowe czy owocowe, 

rodzaj owoców); Komisja Konkursowa będzie oceniać poszczególne produkty w skali 1-5 

punktów, 

- wszystkie próbki produktów będą oceniane anonimowo, 

z widocznym numerem ewidencji i opisem kategorii, 

- sumę punktów przyznanej przez poszczególnych członków Komisji Konkursowej danej 

próbce obliczy Przewodniczący Komisji Konkursowej. Suma ta będzie stanowić wynik 

końcowy oceny. Jeżeli najwyższa  liczba punktów jednej próbki będzie równoważna punktom 

przyznanym innej próbce, Komisja dokona wyboru przez sprawdzenie najwyższej punktacji 

wszystkich członków  Komisji. 

Protokół  z werdyktem końcowym rozstrzygającym wyniki Konkursu zostanie odczytany 

publicznie 20 września 2020 r.  

Zdobywcom zostaną wręczone Dyplomy i nagrody rzeczowe. 

                     

 


