
Regulamin Konkursu Win Domowych Środa Śląska 

Konkurs odbędzie się w Rynku Dolnym w Środzie Śląskiej w niedzielę 11.09.2022, w godz. 16:00-

18:00. 

1. Celem konkursu jest promowanie tradycji domowego wytwarzania win. Organizatorem 

konkursu jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej.  

2. Warunki uczestnictwa:  

2.1 Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców regionu, miłośników domowych wyrobów 

winiarskich, którzy wytwarzają wino amatorsko. 

2.2 Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, wytwarzająca 

amatorsko wina, nie przeznaczone do sprzedaży. Udział w Konkursie jest jednocześnie 

potwierdzeniem autorstwa wina.  

2.3 Wina należy dostarczyć w butelce o pojemności 0,3 litra, z dołączoną informacją 

zawierająca: dane osobowe zgłaszającego, kategorię, rodzaj wina (słodkie, wytrawne 

itp.), nazwę odmiany czy owocu, lub kilku – jeśli był kupaż, rocznik. Wina należy 

dostarczyć osobiście do Domu Kultury w Środzie Śląskiej do dnia 07.09.2022 r. 

2.4 Wyroby konkursowe należy dostarczyć osobiście do Domu Kultury w Środzie Śląskiej 

(pon.-pt. 8:00-15:00). Wino powinno być dobrze zabezpieczone przed uszkodzeniem w 

czasie transportu, np. butelka owinięta w folię bąbelkową lub w kartonie z wypełnieniem 

zabezpieczającym produkt. 

2.5 Do butelki musi być dołączony 1 egzemplarz prawidłowo wypełnionego formularza 

zgłoszeniowego formatu A4, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

Formularz należy owinąć wokół butelki i przymocować gumką typu - recepturka.  

2.6 Wszystkie butelki zostaną podzielone na kategorie. W dniu Konkursu zostaną opatrzone 

w przypadkowe numery konkursowe. Operacji tej dokonają w dniu Konkursu 

Przewodniczący Komisji. Obok numeru zostanie podany zgodnie z formularzem 

zgłoszeniowym surowiec wiodący lub informacja „kupaż” .  

2.7 Organizator dołoży wszelkich starań, aby zachować anonimowość wszystkich win, 

biorących udział w konkursie.  

2.8 Wytwórca może zgłosić jedno wino w danej kategorii.  

2.9 Udział w konkursie jest bezpłatny. 

2.10 Próbki win biorące udział w konkursie nie są zwracane. 

 

3. Warunki oceny win:   

3.1 Kategorie win: gronowe i owocowe. 

3.2 Wina oceniane są anonimowo w skali 10-punktowej.  

3.3 Członkowie Komisji Konkursowej oceniają wina zakodowane i podawane w kolejności 

losowej.  

3.4 Komisja konkursowa jest złożona z przedstawicieli winnic, biorących udział w imprezie.  

4. Wyniki i nagrody:  

4.1 Wyniki zostaną ogłoszone w Rynku Dolnym w dniu trwania koncertu (11.09.2022 r.) w 

godz. 16:00-18:00. 

4.2 Zwycięzcy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 300zł, ufundowaną przez Dom 

Kultury w Środzie Śląskiej.  



4.3 W szczególnych przypadkach komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub 

przyznać nagrodę specjalną i wyróżnienia. W przypadku równej ilości punktów głos 

decydujący posiada przewodniczący komisji.  

4.4 Wszystkie decyzje Organizatora Konkursu, w tym Komisji są ostateczne i nie podlegają 

zaskarżeniu.  

4.5 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu lub czasu trwania konkursu z 

przyczyn od nich niezależnych. 

4.6 Wyniki konkursu zostaną także opublikowane w Internecie oraz przesłane do prasy 

regionalnej.  

 

5. Uczestnik Konkursu przyjmuje do wiadomości, iż administratorem jego danych osobowych 

jest Dom Kultury w Środzie Śląskiej, z siedzibą pl. Wolności 58, 55-300 Środa Śląska, 

reprezentowany przez Dyrektora. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych 

osobowych z którym można kontaktować się za pomocą adresu poczty e-mail: 

iod2@synergiaconsulting.pl lub za pomocą danych kontaktowych administratora. 

Organizator Konkursu może przetwarzać dane osobowe Uczestnika Konkursu w celu 

organizacji i przeprowadzenia konkursu, a także w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO* tj. na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody).  Więcej informacji na temat zasad 

przetwarzania danych osobowych przez administratora danych znajdziecie Państwo pod 

wskazanym adresem strony internetowej https://dksrodaslaska.pl/polityka-prywatnosci/ . 
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