
 

 
 

 

 

 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, 

zwane dalej Organizatorem. 

2. Konkurs polegał będzie na degustacji, podczas Dnia Szarlotki, niskoprocentowych  nalewek, 

domowego wyrobu według tradycyjnych receptur i odbywał się będzie  w dwóch kategoriach:  

1.* najlepszy eliksir domowego wyrobu; 

 2. ** smakosz-znawca procentowych nalewek z owoców, ziół, korzeni, kwiatów.  

3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie, w kategorii najlepszy eliksir domowego wyrobu  jest 

dostarczenie do 12 września 2022r.do godz.14.00 do Biura LGD, ul. Warszawska 24  

w Żabiej Woli (wejście od ulicy Wiejska 2F)  wykonanego przez uczestnika konkursu eliksiru - 

tradycyjnego wyrobu w butelce lub   słoiku o pojemności nie mniejszej niż 0,3l wraz z kartą 

zgłoszeniową. Dostarczony specjał będzie wykorzystany do degustacji podczas Dnia Szarlotki 

18 września 2022 r. 

4. Karta zgłoszeniowa winna zawierać  nazwę specjału oraz imię i nazwisko osoby, która  

go przygotowała wraz z  adresem zamieszkania,  adresem mailowym  i  numerem telefonu  

do kontaktu. Karta zgłoszeniowa  stanowi  załącznik do Regulaminu.  

5. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 2 mikstury. Każdy darczyńca otrzyma drobny 

upominek od organizatora. 

6. Każdy eliksir zgłoszony do konkursu przechodzi na własność Stowarzyszenia LGD „Ziemia 

Chełmońskiego, zostanie wystawiony do degustacji w trakcie konkursu w Dniu Szarlotki 2022 .  

7. Do konkursu w kategorii smakosz – znawca procentowych nalewek w Dniu Szarlotki 

powołane będą zespoły degustacyjne, które zostaną zaproszone z pośród publiczności by 

smakować i oceniać zgłoszone do konkursu eliksiry domowego wyrobu, rozpoznać z jakich 

owoców lub ziół składa się smakowany eliksir.  

8. Powołana przez organizatora komisja wyłoni smakosza – znawcę procentowych nalewek 

oraz w kategorii najlepszy eliksir domowego wyrobu 3 zwycięzców Konkursu, którym 

Organizator przyzna nagrody rzeczowe za I, II i III miejsce. O wygranej decyduje suma punktów 

przyznana przez wszystkich członków komisji. W przypadku równej liczby punktów decyduje 

głos przewodniczącego komisji. 

9. Mikstury będą oceniane według czterech kryteriów:  

 smak – do 5 pkt 

 zapach – do 5 pkt  

 konsystencja( klarowność) – do 5 pkt  

 wartości prozdrowotne – do 5pkt 



 

 
 

 oraz dodatkowe 5 punktów za dołączenie do karty zgłoszenia przepisu na osobnej  

kartce.  

Każdy eliksir może zdobyć maksymalnie 25 punktów od 1 członka komisji.  

10. Zwycięzcą kategorii *najlepszy eliksir domowego wyrobu będzie uczestnik którego eliksir 

zdobędzie jak największą liczbę punktów liczoną w według  kryteriów wskazanych w pkt. 9 tego 

Regulaminu. 

11. Zwycięzcą kategorii **smakosz-znawca procentowych nalewek z owoców, ziół, korzeni, 

kwiatów  będzie uczestnik, który rozpozna po smaku i/lub zapachu najwięcej degustowanych 

mikstur tradycyjnego domowego wyrobu, rozpoznając co zostało zalane: korzenie, zioła, kwiaty 

lub owoce i które tworzą ten cymesik.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia dodatkowych wyróżnień lub nieprzyznania 

wszystkich nagród. 

13. Zwycięzcy i laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród i wyróżnień podczas 

Dnia Szarlotki, a w przypadku nieobecności - drogą telefoniczną lub mailem. Ogłoszenie 

wyników Konkursu i wręczenie nagród nastąpi również 18 września 2022 r. podczas Dnia 

Szarlotki. 

14. Autorskie prawa majątkowe do przepisów zgłoszonych przetworów  przechodzą nieodpłatnie  

z chwilą ich dostarczenia na rzecz Organizatora.  

15. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zdjęć zgłoszonych specjałów oraz  

do wykorzystania przepisów zgłoszonych eliksirów w wydawanych przez Organizatora 

materiałach promocyjnych, na jego stronie www i na profilu FB.   

16. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz  

z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 

konkursu. 

Wyskocz z nami w  alfabetyczną podróż przez esencje pozyskane zalanymi owocami, 

kwiatami, korzeniami, ziołami:  od agrestówki, imbirówki, malinówki, orzechówki  po 

wiśniówkę i żubrówkę i inne. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu Adres 

   

  

( telefon kontaktowy   ) (e-mail ) : 

                         

  

Formularz zgłoszeniowy 

 

Ja, niżej podpisany zgłaszam się  do udziału w Konkursie  „Poznaj Brachu po smaku i zapachu”, 

w kategorii najlepszy eliksir domowego wyrobu, organizowanym przez  Stowarzyszenie LGD „Ziemia 

Chełmońskiego”. 

Nazwa zgłaszanej mikstury:               

- pojemność: 

- skład (wymień jakie): 

 owoce: 

 zioła: 

 korzenie: 

 kwiaty: 

 inne: 

- wartości prozdrowotne (tak/nie) - jakie 

 

Dołączam na osobnej karcie  przepis wykonania, domowym sposobem, wg tradycyjnej receptury: 

TAK/NIE 

 

                                                                         …………………………………………………… 

                                                                                    (podpis uczestnika konkursu)  

 


