Beer Cup - Bitwy piwowarów Kato 2019
Regulamin

1. Program rozgrywek Beer Cup - Bitwy piwowarów Kato 2019, podlega zasadom zawartym w
niniejszym dokumencie.
2. Organizatorem Beer Cup jest Śląski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów
domowych oraz pub Absurdalna.
3. Informacje na temat rozgrywek Beer Cup można uzyskać na stronie:
http://www.absurdalna.pl/beer-cup-2019 oraz na stronie Facebook:
www.facebook.com/KatoBeerCup
a także na forach:
www.pspd.org.pl www.piwo.org
4. Rozgrywki Beer Cup zostały podzielone na 4 etapy:
– eliminacje (8 bitew)
– ćwierćfinał (4 bitw)
– półfinał (2 bitwy)
– finał (1 bitwa o 1, 2 i 3 miejsce)
5. Zapisy piwowarów do udziału w Beer Cup trwają od 12.11.2018 do 30.11.2018 (decyduje data
wpływu zgłoszenia) lub do wyczerpania miejsc (decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń).
Termin może zostać wydłużony. Maksymalna ilość zgłoszeń od browarów domowych wynosi
40. Po zakończeniu zapisów zostanie ogłoszony termin losowania, w którym zostaną wybrane
grupy rywalizujące w eliminacjach oraz przypisane im style. Zostaną też wylosowane style w
pozostałych etapach (poza finałem) oraz ustalony harmonogram rozgrywek.
6. Zgłoszenia do udziału w bitwie można składać na formularzu elektronicznym wypełnianym
online, do którego link znajduje się na profilu FB, stronie http://www.absurdalna.pl/beer-cup2019 oraz forum www.pspd.org.pl i www.piwo.org.
7. Obowiązywać będzie następujący harmonogram bitew w roku 2019:
eliminacje: styczeń – maj ćwierćfinał:
maj – lipiec półfinał: wrzesień finał
wraz z bitwą o III miejsce: listopad
8. W bitwach mogą brać udział jedynie osoby pełnoletnie.

9. Udział piwowarów w bitwie oraz próbki piwa są bezpłatne.
10. Piwa oceniane są przez publiczność na zasadzie składania anonimowych głosów na dwa
najlepsze piwa.
11. Do kolejnego etapu przechodzą zdobywcy 1 i 2 miejsca. Po rozegraniu 2 kolejnych bitew
browar z trzeciego miejsca, który zdobył większą ilość głosów przechodzi do kolejnego etapu
jako piąty browar.
12. W przypadku remisu o przejściu do kolejnego etapu decyduje komisja powołana przez
organizatora.
13. W przypadku gdyby któryś z piwowarów zrezygnował z dalszej rywalizacji na, zaproszenie do
powrotu do turnieju otrzymuje piwowar, który znalazł się na 3 miejscu z mniejszą ilością
głosów. O fakcie rezygnacji należy powiadomić telefonicznie organizatorów min. tydzień
przed terminem bitwy.
14. Dla wszystkich uczestników zostaną ufundowane nagrody rzeczowe.
15. Zdobywca pierwszego miejsca zobowiązuje się do udostępnienia organizatorom receptury
zwycięskiego piwa w celu jego upublicznienia lub wspólnego warzenia komercyjnego.
16. Piwowar zobowiązany jest dostarczyć na bitwę 20 butelek piwa w wyznaczonym stylu na
każdym etapie poza finałem. Na bitwę finałową każdy piwowar zobowiązuje się dostarczyć 25
butelek piwa.
17. Wytyczne odnośnie butelek: poj. 0,5l., kolor brązowy, bez tłoczeń, pozostałości etykiet,
kształt butelek musi odpowiadać wzorom dostępnym obecnie na rynku. Wszystkie kapsle w
jednolitym złotym kolorze. W innym wypadku piwowar zostanie zdyskwalifikowany.
18. Tydzień przed planowanym terminem bitwy piwowar w miarę możliwości może przesłać na
adres biuro@absurdalna.pl projekt etykiety swojego piwa, który może być opublikowany na
profilu FB oraz używany w materiałach promocyjnych podczas trwania Beer Cup.
19. Piwowar zgadza się na wykorzystanie jego wizerunku oraz podanie jego imienia i nazwiska w
materiałach medialnych wymienionych w pkt. 8 poświęconych rozgrywkom Beer Cup.
20. Przed każdą bitwą, przeprowadzony będzie wstęp teoretyczny dla konsumentów na temat
stylu, w którym rywalizują piwowarzy, obowiązujących zasad konkursu i degustacji.
21. Bitwy będą rozgrywane na następujących zasadach:
Do degustacji przygotowane zostaną próbki. Jedna próbka to ok. 100 ml.
Na wszystkich etapach poza finałem piwa będą serwowane przez piwowarów startujących w
bitwie. Każdy piwowar będzie serwował piwo przyporządkowane w sposób losowy.
Razem z próbkami zostaną rozdane karty do głosowania.
Degustator smakuje i ocenia piwa, zaznacza na karcie dwa piwa, na które chce oddać swój
głos i wrzuca kartę do urny.
Degustator może wypełnić maksymalnie jedną kartę na dany styl piwa.
Karty bez skreśleń, z jednym lub z więcej niż dwoma skreśleniami, będą uznane za głosy
nieważne. Po przeliczeniu głosów, zostaje ogłoszony zwycięzca oraz podany stosunek
głosów.
22. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany powyższego regulaminu w trakcie trwania
imprezy. Informacja o takim fakcie pojawi się w mediach wymienionych w pkt 3 regulaminu.

23. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE…(Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r), dalej RODO,
informujemy, że
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Stowarzyszenie
Piwowarów Domowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowska 126a lok. 4.
2) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,
prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem,
3) ma Pani/Pan prawo wniesienie skargi do urzędu ds. Głównego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO
24. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie
przeprowadzenia konkursu. Jednocześnie oświadcza, że przekazuje swoje dane
osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadcza ponadto, że został poinformowany/-a o
przysługującym mu prawie dostępu do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a
także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

