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Zasady Konkursu Winiarskiego „Polskie Korki 2021” 

 

1. Informacje ogólne 

1.1. Konkurs Winiarski „Polskie Korki 2021”, zwany dalej „Konkursem winiarskim”, którego celem jest 

dokonanie profesjonalnej oceny polskich wyrobów winiarskich, odbywa się w Poznaniu pod Patronatem 

pisma Ferment oraz portalu Winicjatywa. 

1.2. Organizatorem Konkursu winiarskiego jest Fundacja SPOT. z siedzibą w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 87, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i 

Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000296349, posiadająca REGON 

300773253 i NIP 7831637927 (dalej jako „Organizator”).  

1.3. Konkurs winiarski towarzyszy festiwalowi „Polskie wina SPOT. vol. 8 / 2021”, który odbędzie się 12 

czerwca 2021 roku w Poznaniu w siedzibie Organizatora Konkursu winiarskiego. 

1.4. W Konkursie winiarskim nie jest nagradzany importer lub producent, ale wino. 

1.5. W Konkursie winiarskim oceniane są wina gronowe: 

- wytworzone zgodnie z regułami i normami polskimi oraz UE, 

- spełniające definicję wina zawartą w Międzynarodowym Kodeksie Praktyk Enologicznych OIV (OIV 

International Code of Oenological Practices), 

- wytworzone w 100% z winogron uprawianych i zebranych w Polsce, 

- wytworzone przez podmiot zarejestrowany w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, którego produkty 

zostały lub zostaną dopuszczone do sprzedaży, 

- które nie znalazły się w finale poprzednich edycji konkursu. 

1.6. Konkurs winiarski odbędzie się w dniu 11 czerwca 2021 roku w siedzibie Organizatora. 

1.7. Ogłoszenie wyników Konkursu winiarskiego nastąpi podczas festiwalu „Polskie wina SPOT. vol. 8 / 

2021” w dniu 12 czerwca 2021 roku w siedzibie Organizatora. 

1.8. Organizator ma prawo zmienić daty Konkursu winiarskiego. 

 

2. Warunki przystąpienia do Konkursu 

2.1. W Konkursie winiarskim mogą wziąć udział producenci i importerzy wina, niezależnie od tego, czy są 

uczestnikami festiwalu „Polskie wina SPOT. vol. 8 / 2021”. 

2.2. Prawo uczestnictwa w Konkursie winiarskim nabywa się poprzez łączne spełnienie następujących 

warunków: 

a) doręczenie na adres e-mail Organizatora, tj. wino@spot.poznan.pl, w terminie do dnia 6 czerwca 2021 

roku prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu. 

b) doręczenie na adres Organizatora na własny koszt trzech próbek wina zabutelkowanych w szklanych 

butelkach o pojemności 0,75 lub w przypadku win słodkich 0,5 i 0,375 ml (dalej jako „Próbki”) w terminie 

do 6 czerwca 2021 roku (próbki winny zostać oznaczone poprzez zamieszczenie na nich etykiet 

zawierających następujące dane: nazwę i rocznik wina, określenie kategorii wina, szczep oraz nazwę 

producenta). Na opakowaniu przesyłki należy zamieścić dopisek: „Konkurs winiarski”. Przedstawicielem 

Organizatora, z którym można kontaktować się w tej sprawie jest Aleksandra Białek (e-mail: 

fundacja@spot.poznan.pl, tel. (061) 835-88-40). 
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2.3. Nadesłanie Próbek na Konkurs winiarski oznacza jednocześnie potwierdzenie przez uczestnika, że wino 

spełnia wszelkie prawne wymogi oraz że – jeżeli próbki nadsyła dystrybutor – powiadomił o tym fakcie 

producenta/-ów wina, a ten/ci wyrazili na uczestnictwo zgodę. 

2.4. Próbki nieoznaczone lub niewłaściwie oznaczone nie zostaną dopuszczone do Konkursu winiarskiego. 

2.5. Próbki przechodzą na własność Organizatora Konkursu winiarskiego. 

2.6. Istnieje możliwość zgłaszania win w więcej niż jednej kategorii. 

2.7. Uczestnictwa w Konkursie winiarskim, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa 

do uzyskania świadczeń stanowiących nagrodę, nie można przenosić na inne osoby. 

2.8. Jedna próbka każdego producenta oceniana jest bezpłatnie. Za każdą kolejną należy wnieść opłatę 

przelewem w wysokości 50 zł do 6 czerwca 2021 roku na konto bankowe SPOT. Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Dolna Wilda 87, o numerze: 79 1240 3767 1111 0000 4064 2266 z adnotacją „Polskie 

Korki” i informacją o nazwie wina, roczniku, numerze kategorii konkursowej, szczepie oraz nazwie 

producenta. 

 

3. Jury i ocena wina oraz kryteria przyznawania medali 

3.1. Próbki wina, podzielone według odpowiednich kategorii, ocenia Jury Konkursowe składające się z co 

najmniej z 16 osób. 

3.2. W skład Jury Konkursowego wejdą certyfikowani sommelierzy oraz osoby uznane w branży winiarskiej. 

Jury będzie przewodniczył Maciej Nowicki / Ferment i Winicjatywa. 

3.3. Kategorie win: 

I. wina musujące wytrawne i półwytrawne wytwarzane metodą klasyczną (szampańską), 

II. wina musujące wytrawne i półwytrawne wytwarzane metodami nieklasycznymi (np. pétillant naturel), 

III. wina białe wytrawne (do 12 g cukru), 

IV. wina białe z wyższym cukrem (od 13 do 45 g cukru), 

V. wina różowe wytrawne i półwytrawne oraz białe z ciemnych winogron (do 18 g cukru), 

VI. wina czerwone wytrawne i półwytrawne (do 18 g cukru), 

VII. wina słodkie (od 46 g cukru), 

VIII. wina macerowane z białych winogron (pomarańczowe). 

3.4. Każdy członek Jury Konkursowego ocenia wina w skali 0-100 pkt. Ostateczna ocena danej próbki 

stanowi średnią ocen przyznanych przez Jurorów po odrzuceniu dwóch skrajnych ocen (najwyższej i 

najniższej). W każdej kategorii przyznawane są trzy główne nagrody: 

– Złoty Korek, 

– Srebrny Korek, 

– Brązowy Korek oraz wyróżnienia. 

3.5. Degustacja próbek wina będzie przeprowadzona „w ciemno”. Jury Konkursowe ocenia wina na 

podstawie ustalonych kryteriów oceny i systemu punktacji zawartych w formularzu kart degustacyjnych. 

3.6. Ogłoszenie wyników nastąpi przed otwartą degustacją w czasie festiwalu „Polskie wina SPOT. vol. 8 / 

2021” 12 czerwca 2021 roku w siedzibie Organizatora. 

3.7. Do publicznej wiadomości zostaną podane miejsca medalowe, pozostali uczestnicy otrzymują wyniki na 

życzenie. 

3.8. Jury Konkursowe może nie przyznać „Korka” w danej kategorii. 

3.9. Jury Konkursowe może przyznać nagrody specjalne i dodatkowe wyróżnienia. 

3.10. Jury Konkursowe może nie dopuścić do Konkursu niektórych win bez podania przyczyny. 
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3.11. Jury Konkursowe jest uprawnione do wykluczenia uczestników Konkursu winiarskiego, którzy 

naruszają zasady Regulaminu, uniemożliwiają innym uczestnikom Konkursu realizację warunków Konkursu. 

O wykluczeniu Komisja Konkursowa powiadamia niezwłocznie uczestnika Konkursu, którego wykluczenie 

dotyczy. Powiadomienie następuje w formie pisemnej. 

3.12. Obrady Jury Konkursowego są niejawne, a decyzje ostateczne. 

3.13. Wyniki Konkursu winiarskiego zostaną opublikowane na stronie wydarzenia na FB Organizatora oraz 

przesłane prasie branżowej i stowarzyszeniom winiarskim przy zachowaniu zasad ustawy z dnia 26 

października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: D.U. z 

2002r. nr 147, poz. 1231).  

3.14. Uczestnicy, których wina zostaną wyróżnione i nagrodzone mogą zamieszczać w materiałach 

promocyjnych informacje o tym oraz graficzny wizerunek nagrody. Ponadto zwycięzcy otrzymują 50 sztuk 

nalepek na butelki z wizerunkiem „Korków”. Szczegółowe informacje dotyczące wysyłki większej liczby 

nalepek niż podana, zostaną rozesłane do nagrodzonych i wyróżnionych. 

3.15. Nagrody konkursowe zostaną wysłane do nagrodzonych w przypadku spełnienia poniższych 

warunków: 

– uczestnik zgłosi organizatorowi chęć otrzymania nagrody w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników, 

– uczestnik pokryje koszty związane z przesyłką, 

– uczestnik określi termin i sposób wysyłki. 

 

4. Postanowienia końcowe 

4.1. Przystąpienie do Konkursu oznacza zaakceptowanie powyższego regulaminu. 

4.2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.3. Regulamin zostanie podany do wiadomości na stronie wydarzenia na FB Organizatora. 

4.4. Organizator jest uprawniony do odwołania, zmiany terminu, wydłużenia lub skrócenia czasu trwania 

Konkursu w każdym czasie. 


