REGULAMIN
Konkurs Premier Piwowarów 2019
1. Organizatorem Konkursu Premier Piwowarów 2019 jest Interservis Sp. z o.o. z
siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 11, 90-562 Łódź.
2. Konkurs Premier Piwowarów 2019 przeprowadzony zostanie w kategorii piw
premierowych. Przez piwo premierowe rozumie się piwo, które dotychczas nie
było dostępne w sprzedaży, jest ogłoszone i zaprezentowane na Targach Piw i
Browarnictwa Piwowary.
3. Jeden browar może wystawić do Konkursu dwa piwa.
4. Ocena będzie dokonywana zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami
przeprowadzania konkursów Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.
5. Celem konkursu jest wybór najlepszego, premierowego piwa, które dostępne
będzie na Targach Piw i Browarnictwa Piwowary
6. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie Wystawcy Targów Piwowary.
Zgłoszenie piwa do Konkursu Premier Piwowarów jest bezpłatne i następuje
poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego w dniach
8-25.02.2019 na stronie internetowej: http://piwowary.com.pl/konkurs-premierpiwowary-2019/ .
7. Browar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu w dniu
08.03.2019 do godziny 17.00 w ilości 3 butelek (poj. 0,5 litra lub większa) lub 6
butelek (poj. mniejsza niż 0,5 litra). Piwa należy dostarczyć do Biura Obsługi
Targów w Hali EXPO, al. Politechniki 4.
8. Konkurs przeprowadzony zostanie 9 marca 2019 r. w Łodzi podczas Targów
Piw i Browarnictwa PIWOWARY.
9. Piwa oceniane będą przez doświadczonych sędziów piwnych. Wyklucza się,
by juror mógł oceniać własne, wystawione do Konkursu piwo. Przewodniczącym
Jury Konkursu Premier Piwowarów jest Przemysław Iwanek.

10. Ustala się następujące nagrody regulaminowe w kategorii premiery
odpowiednio za I, II i III miejsce:
- I miejsce: Dyplom, Statuetka Laureata Konkursu Premier Piwowarów 2019, 30%
zniżki na zakup stoiska podczas 7 edycji Targów Piwowary w 2020 roku
- II miejsce: Dyplom
- III miejsce: Dyplom
11. Browary uczestniczące w Konkursie Premier Piwowarów 2019 wyrażają
dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z
organizacją konkursu, promocją targów Piwowary oraz marek sponsorów i
partnerów wydarzenia. Administratorem danych osobowych oraz podmiotem
zarządzającym danymi jest Interservis sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ulicy
Łąkowej 11. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres: Interservis sp. z o.o. Łąkowa 11, 90-562, Łódź; lub
drogą elektroniczną: rodo@interservis.pl.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dotyczy danych w rozumieniu
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, ustawy z
dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne oraz rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE.
12. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku
wystąpienia istotnych i nieprzewidzianych okoliczności zewnętrznych.
Ogłoszenie wyników Konkursu Premier Piwowarów nastąpi
09.03.2019 podczas Targi Piw i Browarnictwa Piwowary 2019.

