
REGULAMIN  Festiwalu Nalewek Kaszubskich  

 

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Festiwal Nalewek Kaszubskich, zwany dalej Festiwalem jest przedsięwzięciem 

promocyjno-edukacyjnym, nawiązującym do kaszubskich tradycji produkowania nalewek, 

mającym na celu promocję kaszubskich nalewek domowych, propagowanie najlepszych 

receptur na bazie których powstają te trunki, a także nagradzanie twórców najlepszych 

nalewek. 

2. Organizatorem Festiwalu jest Muzeum Kaszubskie w Kartuzach. 

3.  Organizacją Festiwalu kieruje Barbara Kąkol tel. 58 681 14 42  mail: muzeum@muzeum-

kaszubskie.com.pl . 

5. Festiwal  odbywa się w MUZEUM KASZUBSKIM IM. FRANCISZKA TREDERA, 83-

300 Kartuzy, ul. Kościerska 1, w sobotę 16 lipca 2022  r. od godziny 14.00 

6. W ramach Festiwalu odbędzie się Konkurs nalewek w dwóch kategoriach: 

 najbardziej wykwintna nalewka kaszubska, 

 opakowanie nalewki i sposób jej prezentacji.  

 

ZASADY UCZESTNICTWA 

1. Festiwal jest ograniczony do Regionu Kaszub oraz nalewek stworzonych poza tym 

regionem, ale o udokumentowanej recepturze kaszubskiej.  

2. Po wypełnieniu i podpisaniu karty „Zgłoszenie nalewki” uzyskuje się status Uczestnika 

Festiwalu. 

3. Uczestnik Festiwalu podpisując Zgłoszenie tym samym akceptuje regulamin Festiwalu, 

wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do 

przeprowadzenia Festiwalu oraz związanych z jego promocją. Zobowiązuje się także 

uszanować wszelkie postanowienia Jury Festiwalu. 

4. Uczestnikami Festiwalu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność 

do czynności prawnych, zakwalifikowane przez Organizatora. 

5. Do Konkursu zgłaszać można wyłącznie nalewki domowej produkcji, przygotowywane na 

własny użytek, na bazie alkoholu,  które niedostępne są w sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży 

na targach i festiwalach regionalnych. Mile widziane zachowane nazwy kaszubskie nalewek. 

6. Uczestnicy zgłaszający nalewki do konkursu zobowiązani są do dostarczenia jednej próbki 

o pojemności nie mniejszej niż 0,2  l dla każdej zgłoszonej do konkursu nalewki. Ilość 

nalewek zgłoszonych do konkursu przez Uczestnika jest dowolna. 
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7. Butelka z nalewką może być oznaczona, opisana i uzupełniona o inne elementy wg 

pomysłu twórcy nalewki. Opakowanie nalewki i sposób jej prezentacji zostaną ocenione 

przez  Jury.  

8. Do każdej nalewki Uczestnik zobowiązany jest wypełnić osobne Zgłoszenie. 

9. Nalewki  przyjmowane są do konkursu do dnia  15 lipca 2021  roku w godzinach 9.00 -

17.00  (  15 lipca jedynie do godziny 11.00)  w  siedzibie Muzeum Kaszubskiego w 

Kartuzach. 

10.  Zgłoszenie, poprawnie wypełnione i podpisane, należy dostarczyć osobiście, za 

pośrednictwem poczty bądź kuriera do siedziby Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach, 83-300 

Kartuzy, ul. Kościerska 1, lub przesłać skan z podpisem, na adres mailowy:  

muzeum@muzeum-kaszubskie.com.pl do 15.07.2022  r. 

SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW 

1. Wyboru Laureatów w poszczególnych kategoriach Konkursu dokonuje Jury powołane 

przez Organizatora. 

2. Jury ocenia zgłoszone nalewki w trybie otwartych obrad, zapewniających przejrzystość 

oceny próbek, przy jednoczesnym zachowaniu na tym etapie anonimowości poszczególnych 

uczestników Konkursu. Jury zna jedynie numer nalewki i jej główny składnik. 

3. Ocena nalewki będzie dokonana oceną łączną w skali 0-10 punktów przez każdego Jurora, 

który będzie brał pod uwagę: 

• wygląd (kolor, klarowność), 

• aromat (zapach i bukiet), 

• wrażenie ogólne (równowaga, aromat, bukiet przy smakowaniu, smak, finisz – rozwój 

nalewki po przełknięciu). 

4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Przewodniczący Jury. 

WYNIKI I NAGRODY 

1. Uczestnicy Konkursu ubiegają się o: 

- Grand Prix – czyli Nalewka najlepsza z najlepszych w obu kategoriach,  

- I, II, III miejsce w obu kategoriach. 

2. Jury może przyznać dodatkowe nagrody i wyróżnienia. 

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 16  lipca podczas Festiwalu 

Nalewek Kaszubskich. Wynik Konkursu ogłoszony zostaje przez Przewodniczącego Jury. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
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ZGŁOSZENIE NALEWKI 

NA FESTIWAL NALEWEK KASZUBSKICH 

WRAZ Z KONKURSEM NA NAJCIEKAWSZĄ FORMĘ PREZENTACJI 

Muzeum Kaszubskie im. F. Tredera w Kartuzach 

 

Imię i nazwisko uczestnika        ………………………………………………………….. 

Adres    …………………………………………………………………………………….. 

Telefon komórkowy                ……………………………………………………………… 

Nazwa zgłaszanej nalewki ……………………………………………………... 

Główne składniki: ……………………………….  

Rok produkcji: ……………. 

Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest produktem wytworzonym zgodnie z 

recepturami kaszubskimi oraz z zachowaniem prawidłowych zasad i warunków do wytwarzania i 

przechowywania produktów spożywczych. Nie zawiera toksyn lub innych szkodliwych substancji 

(z wyłączeniem alkoholu). Oświadczam, że zgłaszana do konkursu nalewka jest  produktem 

wytworzonym na bazie wyrobów alkoholowych nabytych w placówkach handlowych, 

uprawnionych do sprzedaży tychże wyrobów w Polsce lub za granicą . Nalewka ta nie jest 

dostępna w komercyjnej sprzedaży w kraju lub za granicą.             

                    

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem Festiwalu Nalewek Kaszubskich i akceptuję go.  

 

Miejsce, data                                                                                     czytelny podpis  

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY 

  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w 

celach ………………………………. ……. 

……………………………….. 

       (data, podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Muzeum Kaszubskie im. Franciszka 

Tredera w Kartuzach (adres ul. Kościerska 1, 83-300 Kartuzy, tel. kontaktowy: 58 681 03 

78). 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ...........................................................  

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów 

przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych. 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa 

się 

 z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych 

osobowych jest ................................ 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie 

podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych.  

_______________                 podpis  
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Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału  

w   Festiwalu Nalewek  Kaszubskich, 

który odbędzie się 16 lipca 2022 r.  

od godz. 14.00 

w Muzeum Kaszubskim w Kartuzach, przy ul. Kościerskiej 1. 

Zapraszamy  wystawców (kuchnia, rękodzieło)  i wszystkich chętnych do wzięcia udziału w 

konkursie nalewkarskim  w dwóch kategoriach: najbardziej wykwintna nalewka kaszubska, 

opakowanie nalewki i sposób jej prezentacji. 

 

Festiwal Nalewek Kaszubskich jest imprezą  promocyjną oraz edukacyjną, popularyzującą 

tradycyjne receptury i nalewkarstwo kaszubskie.  

 

 

 

 


