Regulamin Konkursu Nalewek własnej receptury 2016

1. Konkurs Nalewek 2016, zwany dalej Konkursem jest imprezą integracyjno-towarzyską
mającą na celu promocję polskich tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze
nalewki i nagradzanie ich twórców.
2. Organizatorami Konkursu są: Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie oraz Okręgowa Izba
Aptekarska w Krakowie.
3. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do
czynności prawnych, będące członkami jednej z wyżej wymienionych Izb.
4. Konkurs odbywa się w Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum przy ul. Floriańskiej 25, 31-019 w Krakowie.
5. Konkurs przeprowadza Komisja powołana przez organizatorów
6. Uczestnicy zgłaszając się do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się
uszanować wszelkie postanowienia Komisji.
7. Do konkursu zgłaszać można nalewki, które nie są dostępne w komercyjnej sprzedaży.
8. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście, faksem lub drogą mailową do dnia 23 listopada
2016 r. na podane poniżej dane adresowe:
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie
Ul. Krupnicza 11A
31-123 Kraków
Faks: 12 6191703
e-mail: biuro@oilkrakow.org.pl
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie
Ul. Kobierzyńska 98/68
30-382 Kraków
Faks: 12 2642509
e-mail: biuro@oia.krakow.pl
9. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć do dnia 25 listopada
2016 r. do godziny 17.00 do siedziby Muzeum Farmacji w Krakowie dwie próbki tej
samej nalewki, każdą próbkę o pojemności nie mniejszej niż 200 ml dla każdej ze
zgłaszanych do Konkursu nalewek. Ilość nalewek zgłaszanych do Konkursu przez jednego
uczestnika jest dowolna. Przesunięcie terminu dostarczenia nalewki wymaga indywidualnego
ustalenia z OIA w Krakowie
10. Obydwie butelki powinny być oznaczone etykietą zawierającą następujące dane:
 Nazwę nalewki
 Pochodzenie (pochodzącą od głównego lub dominującego składnika np. wiśniowa,
miętowa ziołowa, korzenna)
 Imię i nazwiska autora oraz miejsce zamieszkania
 Oznaczenie zawartości cukru (wytrawna, półsłodka, słodka)

Dodatkowo przynajmniej na jednej butelce powinno być umieszczone w sposób nietrwały
(np. kartka przytwierdzona tasiemką lub nitką): imię i nazwiska autora, profesja
(lekarz/aptekarz) oraz miejsce zamieszkania. Ściągnięcie przed wystawieniem nalewki do
konkursu tych informacji ma na celu zachowanie anonimowości.
11. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę
Zgłoszenia. W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy
dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia.
12. Obecni na posiedzeniu Komisji członkowie dokonują degustacji zgłoszonych do
Konkursu nalewek, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym
uczestnikom Konkursu.
13. Zwycięzców Konkursu wyłaniają obecni na posiedzeniu Komisji członkowie wg zasad
głosowania przyjętych przez Komisję na wniosek Przewodniczącego i ustalonych w trybie
roboczym.
14. Wyniki Konkursu ogłaszane są przez Przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego
wyznaczoną po zakończeniu posiedzenia, jednak nie później niż o godz. 22.00 w dniu 25
listopada 2016 r.
15. Miejscem ogłoszenia wyników jest Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
Collegium Medicum ul. Floriańska 25, 31-019 Kraków
16. Uczestnicy Konkursu ubiegają się o Honorowy Tytuł „Nalewka własnej receptury – 2016”
w kilku kategoriach oraz o nagrodę publiczności. Kategorie zostaną wybrane i określone
przez Przewodniczącego Komisji po określeniu liczby zgłoszonych nalewek.
17. Nagroda publiczności zostanie przyznana na podstawie niejawnego głosowania osób
uczestniczących w degustacji.
18. Informacje związane z konkursem dostępne są :
Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie tel. 12 6191716
Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie tel. 12 2642553
19. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

