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Regulamin VIII KONKURSU Śląskiej Izby Aptekarskiej 

NALEWEK* WŁASNEJ RECEPTURY - KATOWICE 2020 
 

1.  Konkurs Śląskiej Izby Aptekarskiej NALEWEK WŁASNEJ RECEPTURY, zwany 

dalej Konkursem, jest imprezą integracyjno-towarzyską mającą na celu promocję polskich 

tradycji nalewkarskich, odkrywanie receptur na najlepsze nalewki i nagradzanie ich twórców. 

2.  Organizatorem Konkursu jest Śląska Izba Aptekarska w Katowicach.  

3.  W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, będące członkami Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach oraz 

osoby związane z farmacją. 

4.  Konkurs odbywa się w siedzibie Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, przy  

ul. Krynicznej 15 w dniu 6 listopada 2020 r. o godz. 18.00 – ze względu na pandemię 

COVID-19 bez udziału publiczności. 

5.  Konkurs przeprowadza komisja powołana przez organizatora. 

6.  Uczestnicy zgłaszając się do Konkursu akceptują jego regulamin oraz zobowiązują się 

uszanować wszelkie postanowienia Komisji. 

7.  Do konkursu zgłaszać można nalewki oraz inne alkohole, które nie są dostępne  

w komercyjnej sprzedaży. 

8.  Zgłoszenia przyjmowane są osobiście lub drogą e-mailową (katowice@oia.pl) do  

4 listopada 2020 r. na podane poniżej dane adresowe: Śląska Izba Aptekarska,  

ul. Kryniczna 15, 40-637 Katowice. 

9.  Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu zobowiązani są dostarczyć do 4 listopada 

2020 r. do godz. 16.00 jedną lub dwie próbki tej samej nalewki*, każdą próbkę 

o pojemności około 200 ml, dla każdej ze zgłaszanych do Konkursu nalewek. Ilość nalewek 

zgłaszanych do Konkursu przez jednego Uczestnika jest dowolna.  
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Przesunięcie terminu dostarczenia nalewki wymaga indywidualnego ustalenia ze Śląską Izbą 

Aptekarską w Katowicach. 

10.  Nalewki* powinny być oznaczone za pomocą etykiety zawierającej następujące dane: 

• nazwę nalewki*, 

• pochodzenie - (pochodzącą od głównego lub dominującego składnika, np. wiśniowa, 

miętowa, ziołowa, korzenna), 

• oznaczenie zawartości cukru (wytrawna, półsłodka, słodka). 

11.  Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę 

Zgłoszenia oraz Oświadczenie (załącznik nr 1 i 2). W przypadku zgłaszania większej ilości 

nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę Zgłoszenia. 

12.  Obecni na posiedzeniu Członkowie Komisji dokonują degustacji zgłoszonych do 

Konkursu nalewek*, w warunkach zapewniających anonimowość poszczególnym 

uczestnikom Konkursu. 

13.  Zwycięzców wyłaniają obecni na konkursie Członkowie Komisji według zasad 

głosowania przyjętych przez Komisję na wniosek Przewodniczącego. 

14.  Wyniki Konkursu ogłaszane są przez przewodniczącego Komisji lub osobę przez niego 

wyznaczoną po zakończeniu konkursu, jednak nie później niż o godz. 22.00 - 6 listopada 2020 r. 

15.  Miejscem ogłoszenia wyników jest siedziba Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach 

oraz strona organizatora www.katowice.oia.pl 

16.  Uczestnicy Konkursu ubiegają się o tytuł „Nalewka własnej receptury - Katowice 2020” 

w kilku kategoriach. Kategorie zostaną wybrane i określone przez Przewodniczącego Komisji 

po określeniu liczby oraz rodzajów zgłoszonych nalewek*. 

17.  Informacje związane z konkursem dostępne są na stronie www.katowice.oia.pl oraz pod 

numerami telefonów: (32) 6089767, 668220478. 

18.  Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. 

19.  Zastrzegamy możliwość zmian w regulaminie. 

* Można zgłaszać także inne alkohole (wina, piwa, likiery ...) 


