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I. WARUNKI OGÓLNE
1
IV Ogólnopolski Turniej Regionalnych Nalewek zwany dalej Turniejem jest imprezą artystyczną,
która ma na celu promocję polskich artystów nalewek, tradycji wyrobu nalewek, odkrywanie
dawnych receptur i nagradzanie ich twórców, aktywizację i integrację społeczności lokalnej
i środowiska nalewkarskiego.

2
Organizatorem Turnieju jest Miasto i Gmina Narol z siedzibą w Narolu, ul. Rynek 1, 37–610
Narol.
Współorganizatorem Turnieju jest Gminny Ośrodek Kultury w Narolu z siedzibą w Narolu,
ul. Warszawska 27, 37–610 Narol.
Honorowy patronat „ IV Turnieju Smaków Regionalnych Nalewek” przyznały: Polska Akademia
Sztuki Kulinarnej oraz Stowarzyszenie Kresowa Akademia Smaku.
Turniej przeprowadzony będzie w Narolu w dniu 1 maja 2016 r. w godzinach od 14.00 – 18.30.
W dniu 1 maja organizatorzy wskażą uczestnikom miejsce przeprowadzenia Turnieju.
3
W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej
Uczestnikami.
4
Turniej odbywa się w ramach Narolskiej Majówki 2016 – imprezy plenerowej o otwartym
charakterze.
5
Turniej przeprowadza Kapituła powołana przez Marlenę Wiciejowską, Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Narolu, do której należy kierować wszystkie pytania dotyczące organizacji
i przebiegu Turnieju ( Tel.: 662 118 799, e-mail: gok@narol.pl lub mwiciejowska@narol.pl).
W skład Kapituły wchodzą osoby ze świata gastronomii, kultury, sztuki, mediów, przedstawiciel
lokalnej społeczności:
 Jan Babczyszyn - prezes Polskiej Akademii Smaku, Jeden z twórców Ogólnopolskiego
Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu oraz konkursu Polska Nalewka Roku.
 Hieronim Błażejak – wieloletni mistrz w sztuce komponowania nalewek domowych, laureat
wielu prestiżowych nagród w tej dziedzinie m.in. za tradycyjny sposób wytwarzania śliwki na
rożenku podczas poznańskich targów Polagra, gdzie w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo
– Smaki Regionów został nagrodzony Perłą.
 Małgorzata Kalicińska – ma wybitne poczucie smaku, o czym można przekonać się czytając jej
powieści. Jest autorką wielu publikacji m. in. Seria Rozlewisko. Od wielu lat jest członkiem
kapituł oceniających najlepsze nalewki w Polsce m.in. w Lublinie, Poznaniu.
 Katarzyna Pruchnicka – redaktor radiowej Trójki z ponad 10 letnim stażem. W Trójce robiła
prawie wszystko, co wiąże się z pracą dziennikarza. Była reporterem w redakcji publicystyki
i w aktualności, wydawcą audycji, począwszy od rannego "TuBarona", a kończąc na
wieczornym "Klubie Trójki". Wspólnie z Arturem Orzechem tworzyła "Prywatna Kolekcję",
której była wydawcą. Jej kulinarne zainteresowania zaowocowały cyklami "Poszukiwacze
zaginionych smaków" i "Dobra kuchnia", w których codziennie przez ponad 3 lata próbowała,
gotowała i opowiadała o najlepszych smakach.
 Małgorzata Stach – Kucharz z wieloletnim doświadczeniem. Obecnie W 2014 roku
wywalczyła w Dolinie Charlotty tytuł „Mistrzyni Grilla”.
 Waldemar Sulisz – prezes Kresowej Akademii Smaku, pomysłodawca i organizator pierwszych
turniejów nalewek w Polsce, zwany Ojcem Chrzestnym polskich nalewek. dyrektor artystyczny
Europejskiego Festiwalu Smaku, autor książek i albumów: Receptariusz Panny Apteczkowej,
Księga smaków Lubelszczyzny, Smaki Lubelszczyzny, Teatr Stary w Lublinie, Trzy krainy
Smaku, Alchemia nalewek (w przygotowaniu), dziennikarz Dziennika Wschodniego, redaktor
naczelny portalu Jem Lublin. Historyk teatru, krytyk kulinarny, badacz regionalnej kuchni
lubelskiej.
 Krzysztof Szawara – Przewodniczący Rady Miejskiej w Narolu, społecznik działający dla
dobra i rozwoju gminy Narol

W tegorocznej edycji Kapituła będzie pracować w jednym składzie.

II. ZASADY UCZESTNICTWA
1
Uczestnicy Turnieju, podpisując Kartę Zgłoszenia Turnieju, akceptują jego Regulamin oraz
zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły.
2
Do Turnieju zgłaszać można nalewki domowe, które nie są dostępne w sprzedaży (z wyjątkiem
sprzedaży gospodarskiej, na targach produktów regionalnych i podobnych). Każdy przystępujący
do Turnieju wypełnia Kartę Zgłoszenia:
- imię, nazwisko i adres zamieszkania,
- data sporządzenia nalewki,
- rodzaj i nazwa nalewki,
- adres e-mail,
- oświadczenie wytworzenia zgłoszonej do Turnieju nalewki na bazie alkoholu akcyzowego.
W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę
Zgłoszenia. Karty Zgłoszenia są dostępne na stronie: www.gok.narol.pl; www.narol.pl oraz FB
Narol Kulturalna Stolica Roztocza.
- Ważne: nalewki wykonane z innych alkoholi nie będą podlegały ocenie.
Wszelkie wątpliwości rozstrzyga telefonicznie Marlena Wiciejowska.

3
Ocena nalewki będzie dokonywana wg kryteriów:
 WZROK
- Kolor (barwa, równomierność),
- Wygląd (połyskliwość, klarowność)
 NOS
- Aromat czyli zapachy pochodzące od owoców wykorzystanych w produkcji
nalewki
- Bukiet – zapachy z procesu produkcji (dębina, alkohol, zanieczyszczenia)
 USTA
- Aromat, bukiet ( inne zapachy mogą uwidocznić się przy smakowaniu)
- Smak ( słodki, kwaśny, gorzki, umami)
- Dotyk (garbniki z owoców, lepkość)
- Finisz (rozwój nalewki przez minutę po przełknięciu)
4
Zgłoszenia przyjmowane są do 28 kwietnia 2016 drogą pocztową/kurierską w budynku Gminnego
Ośrodka Kultury w Narolu, ul. Warszawska 27, 37 – 610 Narol, w godzinach otwarcia
- tel. 662 118 799.
UWAGA: W dniu 1 maja zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 10.00 - 12.00 w Ratuszu,
ul. Rynek 1.
Nalewki zgłoszone po godzinie 12.00 dnia 1 maja 2016 nie będą brały udziału w Turnieju.
Organizator nie zwraca dostarczonych nalewek.

5

Uczestnicy, zgłaszający się do Turnieju, zobowiązani są dostarczyć próbkę nalewki o pojemności
nie mniejszej niż 500 ml dla każdej ze zgłaszanych do Turnieju nalewek. Ilość nalewek zgłaszanych
do Turnieju przez jednego Uczestnika wynosi maksymalnie 5. Biuro przyjmujące nalewki nada im
konkursowe oznaczenia własne i nr konkursowy.
Zgłaszana do Turnieju nalewka musi mieć na etykiecie zawarte następujące informacje:
- nazwę (jeśli wytwórca ją nadał) i główny składnik, z którego nalewka została przyrządzona
(główny składnik lub określenie ogólne, np.: wiśniowa, rafia, ziołowa, krupnik itp.),
- rok wytworzenia.
WAŻNE – na etykiecie nie zamieszczamy imienia i nazwiska wytwórcy !!!

III. ZASADY OCENIANIA I WYNIKI
1
Członkowie Kapituły po degustacji zgłoszonych do Turnieju nalewek
(w warunkach
zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom) ogłoszą listę nagrodzonych
wytwórców.
2
Przyznane zostaną:
 I Miejsce i Nagroda główna – Kryształowa karafka z wizerunkiem Św. Floriana
 II Miejsce
 III Miejsce
Wszyscy wyróżnieni otrzymują nagrody rzeczowe. Ponadto tytuł „Mistrzowska Nalewka Ziemi
Narolskiej 2016” zostanie przyznana uczestnikowi z Gminy Narol, którego nalewka zostanie przez
Kapitułę oceniona najwyżej.
3
Wyniki Turnieju ogłaszane są przez przewodniczącego Kapituły lub osobę przez niego wyznaczoną
nie wcześniej niż o godz. 18.30 , 1 maja 2016. Miejscem ogłoszenia wyników oraz wręczenia
nagród jest scena Narolskiej Majówki 2016, mieszcząca się przed Ratuszem w Narolu, ul Rynek 1.
Nagrody nie odebrane przez laureatów w dniu ogłoszenia wyników, zostaną przekazane im inną
drogą (za potwierdzeniem odbioru). Ponadto każdy uczestnik Turnieju otrzyma e-mailem
metryczkę oceniającą w ciągu 14 dni roboczych.
WAŻNE: w przypadku niezamieszczenia adresu e-mail w Karcie Zgłoszeń metryczka nie zostanie
wysłana.
4
Po oficjalnym rozstrzygnięciu Turnieju przewidziana jest Degustacja Nalewek dla uczestników
Turnieju i zaproszonych gości. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje zaproszenie na degustację dla
dwóch osób.
5
Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronach internetowych:
www.gok.narol.pl; www.narol.pl oraz FB Narol Kulturalna Stolica Roztocza.
ZATWIERDZIŁ:

Waldemar Sulisz
Prezes Kresowej Akademii Smaku

