REGULAMIN KONKURSU “GREATER POLAND” BEER CUP 2019
§1
ORGANIZATOR
1. Organizatorem konkursu “Greater Poland” Beer Cup 2019 (dalej “GP 2019”) są Targi
Piwne sp. z o.o., ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań, KRS 0000675606, REGON
367151832

§2
CZAS TRWANIA, MIEJSCE I SPOSÓB PROWADZENIA KONKURSU
2. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach 8-9 listopada 2019 r. w Poznaniu. Jeżeli do
organizatorów zgłoszonych zostanie więcej niż 10 piw Szef Jury może zadecydować o
przeprowadzeniu rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej
niż 12 piw lub cydrów do rundy finałowej.
3. Konkurs GP 2019 przeprowadzony zostanie w 26 kategoriach piwnych oraz 1 kategorii
cydrów:
I.

Piwa
●

pszeniczne i żytnie
1. Witbier (>10 Plato)
2. Weizen (10-14 Plato)
3. Piwo pszeniczne i żytnie (pozostałe) (brak ograniczeń)

●

lagery
4. Pils czeski i niemiecki (9-15 Plato)
5. Porter Bałtycki (>15 Plato)
6. Lager – dolnej fermentacji (pozostałe) (brak ograniczeń)

●

mocno chmielone
7. American Pale Ale (9-16 Plato)
8. American IPA (10-17 Plato)
9. Hazy IPA (10-19 Plato)
10. Double IPA (16-23 Plato)
11. Pale Ale i IPA na polskich chmielach (10-17 Plato)
12. IPA (pozostałe) (brak ograniczeń)

●

belgijskie
13. Saison (>11 Plato)
14. Piwa belgijskie (pozostałe) (brak ograniczeń)

●

kwaśne
15. Sour Ale (8-17 Plato)
16. Owocowe Sour Ale (10-19 Plato)

●

ciemne
17. Stout (8-16 Plato)
18. Imperial Stout (>20 Plato)
19. Sweet & Coffee Stout (10-20 Plato)
20. Pastry Stout (>16 Plato)

●

pozostałe piwa
21. Grodziskie (7-12 Plato)
22. Leżakowane w beczkach (brak ograniczeń)
23. Barleywine (>18 Plato)
24. Piwa z dodatkami – owocami, miodem, przyprawami (brak
ograniczeń)
25. Ale - górnej fermentacji (pozostałe) (brak ograniczeń)
26. Bezalkoholowe i niskoalkoholowe ≤2%

II. Cydry
27. Cydr wytrawny

4. Każdy browar lub cydrownia może wystawić dowolną liczbę produktów w każdej
kategorii. Jeden produkt może być zgłoszony tylko w jednej kategorii - ten sam produkt
nie może być zgłoszony w różnych kategoriach.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przypisania piwa do najwłaściwszej dla niego
kategorii. W przypadku wyjątkowo dużej lub małej ilości zgłoszeń w danej kategorii,
organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii: może ona zostać rozdzielona lub
połączona.
6. Piwa oraz cydry zgłoszone do konkursu zostaną ocenione na specjalnych arkuszach
konkursowych w odniesieniu do wytycznych stylu wg BJCP (Beer Judge Certification
Program). Browar otrzyma informację zwrotną dotyczącą zgłoszonego piwa.

7. Dopuszcza się zgłoszenie piwa o ekstrakcie początkowym ± 0,5°Blg w stosunku do
widełek wymienionych przy stylach piwa w regulaminie.

§3
ZGŁOSZENIA

8. W konkursie mogą brać udział aktualnie działające browary i cydrownie, których
produkty są dostępne w sprzedaży.

9. Zgłoszenie piw i cydrów do Konkursu następuje poprzez wypełnienie i wysłanie
formularza zgłoszeniowego dostępnego do dnia 31 października 2019 na stronie
internetowej https://targipiwne.pl/greater-poland-beer-cup/
10. Udział w konkursie jest płatny. Koszt zgłoszenia piwa do GP 2019 wynosi 200 zł netto
(+23% VAT) za każde zgłoszone piwo. Koszt zgłoszenia cydru do GP 2019 wynosi 100
zł netto (+23% VAT). Opłata ta nie podlega zwrotowi.
11. Producenci będący wystawcami Poznańskich Targów Piwnych 2019 zwolnieni są z
opłaty za pierwsze zgłoszone do konkursu piwo lub cydr. Warunkiem zwolnienia z opłaty
jest potwierdzona w momencie wysyłania zgłoszenia konkursowego rezerwacja miejsca
wystawienniczego podczas PTP 2019.
12. Browary będące członkami Polskiego Stowarzyszenia Browarów Rzemieślniczych
otrzymają rabat w wysokości 10% na wszystkie zgłaszane do konkursu piwa.
13. Opłatę za wszystkie piwa i cydry zgłoszone do konkursu należy wpłacić w terminie do 14
dni od daty wypełnienia formularza, jednak nie później niż do 31 października 2019, na
konto organizatora:
33 1950 0001 2006 0025 1741 0002
Targi Piwne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 31/33, 60-702 Poznań
W tytule przelewu należy wpisać: GP 2019 + nazwa firmy
14. Producent jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w terminie od 1
do 31 października 2019 w
 ilości 4 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 8 butelek (poj.
mniejsza niż 0,5 litra).
15. Na butelkach musi znajdować się etykieta lub etykieta zastępcza z nazwą producenta,
nazwą produktu, ekstraktem (dot. piwa) oraz stylem.

16. Do butelek należy dołączyć kartę zgłoszonych piw wg wzoru stanowiącego załącznik do
Regulaminu.
17. Piwa oraz cydry należy dostarczyć na adres:
Konkurs Greater Poland
Browar Sady
ul. Logistyczna 21, 62-080 Sady

$4
KOMISJA SĘDZIOWSKA
18. Ocenę piwa i cydrów przeprowadzi Komisja Sędziowska, w skład której wejdą
doświadczeni sędziowie z Polski i zagranicy.
19. Sędziowie nie mogą oceniać własnych piw i cydrów zgłoszonych do Konkursu.

$5
NAGRODY
20. W ramach każdej z kategorii piwnej zostaną przyznane maksymalnie trzy medale
(brązowy - 3 miejsce, srebrny - 2 miejsce oraz złoty - 1 miejsce). Organizatorzy
zastrzegają możliwość nieprzyznania lub przyznania mniejszej liczby nagród w kategorii.
21. Nagrodami w każdej z 26 kategorii piwnych są:
a. Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2019, znak graficzny Złoto GP 2019 do
wykorzystania w promocji browaru
b. Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2019, znak graficzny Srebro GP 2019
do wykorzystania w promocji browaru
c. Za III miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2019, znak graficzny Brąz GP 2019 do
wykorzystania w promocji browaru
22. Spośród zwycięskich piw w poszczególnych kategoriach jury wyłoni w trybie debaty i
głosowania jawnego piwo, które otrzyma tytuł “The Greatest Beer”, Odznaczenie GP
2019 oraz znak graficzny “The Greatest Beer GP 2019” do wykorzystania w promocji
browaru.
23. Nagrodami dodatkowymi dla zdobywcy tytułu “The Greatest Beer” są:
a. Możliwość nieodpłatnego wystawienia stoiska na Poznańskich Targach Piwnych
2020, z pierwszeństwem wyboru miejsca (nagroda obejmuje pokrycie kosztu
zakupu stoiska o standardowej powierzchni 3x3m, wg cennika Poznańskich

Targów Piwnych 2020, laureat zobowiązuje się pokryć wszystkie dodatkowe
koszty płynące z udziału w Targach w tym. m.in. koszt przyłączy, koncesji i inne).
b. Profesjonalna usługa wybudowania stoiska targowego przez firmę ABYSS s.c. w
ramach której znajduje się:
■ przygotowanie prostego projektu z wizualizacją 3D
■ przygotowanie ścian stoiska o wysokości do 2.5m, ściany malowane w
kolor zgodnie z projektem z palety RAL lub NCS farbą na bazie
lateksowej
■ wydruk maksymalnie 2 logotypów plus cięcie z folii
■ ułożenie wykładziny dywanowej na powierzchni stoiska
■ rozłożenie instalacji elektrycznej (przedłużacze) według potrzeb
wystawcy
■ lada frontowa przygotowana według projektu malowana farbą lateksową
lub nablatową (struktura zbliżona do lakieru) dostosowana do potrzeb
wystawcy wraz z klapą wejściową
■ oświetlenie stoiska
■ w zależności od projektu i lokalizacji możliwe jest zrobienie zaplecza
roboczego

24. Nagrodami w kategorii cydrów są:
a. Za I miejsce: Dyplom, Odznaczenie “The Greatest Cider” GP 2019, znak
graficzny “The Greatest Cider GP 2019” do wykorzystania w promocji browaru
b. Za II miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2019, znak graficzny Srebro GP 2019
do wykorzystania w promocji browaru
c. Za III miejsce: Dyplom, Odznaczenie GP 2019, znak graficzny Brąz GP 2019 do
wykorzystania w promocji browaru
25. Przekazanie nagród GP 2019 odbędzie się publicznie podczas gali finałowej w trakcie
Poznańskich Targów Piwnych, 15 listopada 2019 r. w godzinach popołudniowych. W
przypadku nieobecności autora piwa na gali, może on wyznaczyć osobę uprawnioną do
odbioru nagrody.
26. Nieodebrane nagrody mogą zostać odebrane u Organizatora po wcześniejszych
ustaleniach terminu i miejsca odbioru.

$6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
27. Producenci zgłaszający produkty do GP 2019 wyrażają zgodę na opublikowanie swoich
danych w informacjach dotyczących Konkursu, na udostępnienie danych osobowych i
kontaktowych autorów piw zgłoszonych do GP 2019 sponsorom Konkursu i fundatorom
nagród oraz na wykorzystanie ich imienia, nazwiska oraz wizerunku do promocji
Konkursu Greater Poland Beer Cup przez organizatora GP 2019 tj. Targi Piwne Sp. z
o.o.
28. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia
istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINU:
- Karta Piw GP 2019

