
  

REGULAMIN  

KONKURS KONSUMENCKI 

„Browarnictwo domowe sposobem na promocję i rozwój terenów wiejskich i działalność pozarolniczą – 

Najlepsze piwa domowe województwa Lubuskiego”  

(W STYLU AMERICAN PALE ALE) 

Organizatorem konsumenckiego Konkursu na „Browarnictwo domowe sposobem na promocję i rozwój 
terenów wiejskich i działalność pozarolniczą – Najlepsze piwa domowe województwa Lubuskiego” jest 
Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze - Ochli, ul. Ochla-Muzealna 5,66-004 Zielona Góra.  
 
Konkurs realizowany na podstawie umowy między Województwem Lubuskim – Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze a Muzeum Etnograficznym w 
Zielonej Górze-Ochli jako „Partnerem KSOW” na realizację operacji: Lubuskie tradycje piwowarskie. 
Operacja realizowana w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
Plan operacyjny na lata 2022 – 2023. 

 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego piwa domowego województwa Lubuskiego w stylu 

„American Pale Ale” lub „Pils” oraz promowanie piwowarstwa domowego i piwa o wysokiej 

jakości. 

2. Uczestnikami konkursu mogą być pełnoletni mieszkańcy województwa Lubuskiego. 

3. Jeden piwowar może wystawić do Konkursu jedno piwo. 

4. Do konkursu należy dostarczyć minimum 5 butelek piwa o pojemności 0,5L (tj. 2,5 litra piwa). 

Butelki nie mogą mieć trwale naklejonych etykiet. Dopuszcza się etykiety zamocowane na butelce 

np. gumką lub oznaczenie na kapslu.   

5. Piwa należy dostarczyć do dnia 26.09.2022 r. (liczy się dzień doręczenia przesyłki) na adres 

organizatora z dopiskiem „Konkurs na najlepsze piwo województwa Lubuskiego 2022”. 

6. Osobą do kontaktu w sprawie dostaw piwa jest: Natalia Dziadura, tel. 798 127 075, mail: 

n.dziadura@muzeumochla.pl. W przypadku osobistego dostarczenia piw należy wcześniej ustalić 

warunki odbioru. 

7. Do dostarczanego piwa należy dołączyć wypełniony Formularz Zgłoszeniowy. 

8. Piwa zostaną ocenione przez jury składające się 3 – 5 osób w dniu  1 października 2022 r., podczas 

wydarzenia „Piwowaria Lubuskie” w Muzeum Etnograficznym z Zielonej Górze - Ochli. Wyniki 

konkursu zostaną ogłoszone w dniu 2 października 2022 o godzinie 15:00 na scenie podczas 
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wydarzenia „Piwowaria Lubuskie”. Wyklucza się, aby juror mógł oceniać własne, wystawione do 

Konkursu piwo. 

9. W przypadku dwóch lub więcej piw, które otrzymają taką samą liczbę punktów o sposobie 

wyboru najlepszego piwa decyduje Przewodniczący jury. 

10. W przypadku zgłoszenia do konkursu tylko jednego piwa, konkurs nie zostanie rozstrzygnięty, a 

uczestnik otrzyma upominek. 

11. W przypadku zgłoszenia do jednej kategorii więcej niż 12 piw, organizatorzy zastrzegają sobie 

prawo do wykonania wstępnej eliminacji. 

12. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia i nazwiska oraz zajętego miejsca. 

13. Lista nagród: 

Nagrody finansowe, wypłacane w formie przelewu w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników: 

• I miejsce- 1300,00 zł 

• II Miejsce- 975,00 zł  

• III miejsce 650,00 zł 
 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych 

i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych. 

 

Załączniki: 

− formularz zgłoszeniowy 

− charakterystyka stylu konkursowego piwa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

„Browarnictwo domowe sposobem na promocję i rozwój terenów wiejskich i działalność 

pozarolniczą – Najlepsze piwa domowe województwa Lubuskiego” 

(W STYLU AMERICAN PALE ALE/PILS) 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................... 

Nazwa piwa:  ........................................................................................................... 

Ulica:   ........................................................................................................... 

Miasto:  ........................................................................................................... 

Kod pocztowy: ........................................................................................................... 

Telefon:  ........................................................................................................... 

Adres e-mail:            ........................................................................................................... 

Doświadczenie*:  ........................................................................................................... 

   ........................................................................................................... 

   ........................................................................................................... 

    

* Opisz swoje doświadczenie piwowarskie (lata doświadczeń, udział i sukcesy w konkursach, itp.) 

Oświadczenie: 

Oświadczam, że jestem twórcą zgłoszonych piw oraz osobą pełnoletnią.  

Akceptuję postanowienia Regulaminu Konkursu: „Browarnictwo domowe sposobem na promocję i rozwój terenów wiejskich i działalność 

pozarolniczą – Najlepsze piwa domowe województwa Lubuskiego”  

(W STYLU AMERICAN PALE ALE) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 

119.1  z 04.05.2016). przez Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego  w celu realizacji operacji w 

Pomocy Technicznej PROW 2014-2020 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 informujemy: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Województwo Lubuskie – Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego z siedzibą 

w Zielonej Górze  ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@lubuskie.pl,  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych, 
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4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po otrzymaniu płatności końcowej projektu Pomocy Technicznej PROW 

2014-2020, 

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, 

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu realizacji operacji w Pomocy Technicznej PROW 2014-2020

  

................................................ 

        (podpis piwowara) 



  

AMERICAN PALE ALE 
(AMERYKAŃSKIE JASNE ALE) 

 
To wyraziste piwo o smaku i aromacie nowoczesnych amerykańskich odmian chmielu. 
Odświeżające, mocno chmielowe wraz z odpowiednio mocnym wsparciem słodowym. 

 
WYGLĄD 

Kolor od jasno-złotego do ciemno-bursztynowego.  
Piana umiarkowanie wysoka, żółtobiała, powinna być trwała.  

Generalnie klarowne, ale może być nieco mgliste. 
 

AROMAT 
Przeważnie chmielowy - od umiarkowanego do mocnego.  

Często spotykany cytrusowy charakter, dopełniony umiarkowaną słodowością (aromat chlebowy, 
prażony, ciasteczkowy). 

 
SMAK 

Głównie chmielowy - od umiarkowanego do mocnego.  
Obecność chmieli wspierana jest przez słodowy balans chmielowo-słodowy, przeważnie w kierunku 

goryczki i chmielu, ale  obecność smaków słodowych może być wyraźna.  
Smaki karmelowe mogą być minimalne lub nieobecne. 

Goryczka umiarkowana do mocnej, lecz nie pozostająca. 
 

ODCZUCIE W USTACH 
Nagazowanie umiarkowane do mocnego.  

Gładki finisz bez cierpkości wynikającej z użycia dużych ilości chmielu. 
Treściwość niska do średniej. Wytrawne w odczuciu.  

 
 

PARAMETRY: 
Gęstość początkowa: 11.2 - 17.4°Blg   

Gęstość końcowa: 2.6 - 3.8°Blg  
Alkohol objętościowo: 4.5 – 6.2% 

Goryczka: 30 – 45 IBU 
Kolor: 5 – 14 SRM  

Temperatura serwowania - 8-12 °C 
 
 


