VII Konwent Polskich Winiarzy
Łańcut 23-24 czerwca 2012

Regulamin

Organizatorzy:
Organizatorzy merytoryczni: Polski Instytut Winorośli i Wina i „Magazyn WINO”
Organizator wykonawczy: Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia
Adresy organizatorów: www.instytutwina.pl , www.magazynwino.pl , www.winiarzepodkarpacia.pl
Cel
1. Celem organizowanego VII Konwentu Polskich Winiarzy jest:
a) degustacja i ocena win (bez klasyfikacji) wyprodukowanych przez polskich winiarzy
z winogron zebranych we własnych winnicach,
b) inwentaryzacja polskich winnic oraz próba określenia terroir,
c) stworzenie płaszczyzny do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i porównania
swoich win,
d) tworzenia warunków do produkcji win wysokiej jakości,
e) uzgodnienia jednolitych stanowisk w ważnych dla polskiego winiarstwa sprawach oraz
przedstawienie opinii społecznej barier formalnych blokujących rozwój polskiego winiarstwa,
f) Organizatorzy zadbają o szeroki udział mediów w VII Konwencie Polskich Winiarzy oraz
opublikują materiały pokonwentowe w Magazynie Wino, na stronach internetowych stowarzyszeń,
PIWiW, portalu Vinisfera, oraz w ogólnopolskich i regionalnych mediach.
g) winiarze, którzy przedstawią wina do oceny otrzymają świadectwa potwierdzające uczestnictwo
w VII Konwencie.
Warunki uczestnictwa
2. Warunkiem uczestnictwa w VII Konwencie Polskich Winiarzy jest:
a) zaakceptowanie zasad niniejszego Regulaminu,
b) posiadanie minimum 5 arów winnicy (minimum 300 krzewów winorośli) przeznaczonych do
produkcji wina,
c) przesłanie na adres Sekretariatu Konwentu: konwent@instytutwina.pl, wypełnionej „fiszki
ewidencyjnej winnicy” według dołączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do 10
czerwca 2012 roku,
d) zgłoszenie próbki wyprodukowanego przez siebie wina w liczbie 4 butelek, z partii minimum
50 litrów, z winogron zebranych we własnej winnicy (w przypadku win słodkich - słomkowych,
lodowych lub likierowych minimum partii wina wynosi 25 litrów).
e) do panelowej degustacji win można zgłosić maksymalnie 4 próbki (gatunki) wina.
UWAGA: poza degustacją panelową, do mniej formalnych ocen, a także na wieczór winiarski,
zaleca się przywieźć więcej próbek wina.

f) przesłanie na adres Sekretariatu Konwentu: konwent@instytutwina.pl, do każdej zgłoszonej
próbki,
„fiszki
technicznej
wina”,
według
dołączonego
wzoru,
również
w nieprzekraczalnym terminie do 10 czerwca 2012 roku,
UWAGA: świadectwa uczestnictwa w VII Konwencie otrzymają wyłącznie winiarze, którzy
zgłoszą wina do oceny panelowej i w regulaminowym terminie nadeślą dokumenty
konwentowe.
Wyjątki
3. W drodze wyjątku do udziału w VII Konwencie Polskich Winiarzy dopuszczone będą nowo
założone winnice, które jeszcze nie wyprodukowały wina, właściciele muszą jednak spełnić
wszystkie inne warunki udziału w Konwencie – posiadać odpowiedni areał oraz przesłać w
wymaganym terminie „fiszkę ewidencyjną winnicy”.
Terminarz
4. VII Konwent Polskich Winiarzy odbędzie się 23-24 czerwca 2012 roku (sobota-niedziela)
w Zamku w Łańcucie - www.zamek-lancut.pl
a) wszystkie wymagane dokumenty należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres
Sekretariatu Konwentów, e-mail: konwent@instytutwina.pl ,
b) Po weryfikacji zgłoszeń począwszy od dnia 12 czerwca uczestnicy będą mogli uzyskać
informacje o zakwalifikowaniu i udziale w VII Konwencie drogą telefoniczną lub
e-mailową,
c) zgłoszone wina należy przysyłać w terminie od 10 do 20 czerwca na adres: Restauracja
Zamkowa, 37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1 z dopiskiem: "KONWENT"
d) dopuszcza się dostarczanie osobiste próbek wina do magazynu w przeddzień Konwentu, czyli
w piątek 17 czerwca 2011 roku, najpóźniej do godziny 20.00
Sposób oceny win konwentowych
Ocena panelowa win odbędzie się 23 czerwca według podobnego systemu, jak podczas VI
Konwentu w Zielonej Górze. Wina będą serwowane przez profesjonalną obsługę z zakrytych
butelek w kolejności według kategorii określonych przez winiarzy w fiszkach technicznych wina,
najpierw białe (wytrawne, półwytrawne, półsłodkie, słodkie), następnie różowe i na końcu
czerwone. Po ocenie wina przez Panel, każdy z winiarzy będzie miał możliwość wypowiedzieć się
na temat swojego wina lub odpowiedzieć na pytania członków Panelu.
Ocena Panelu nie będzie miała na celu klasyfikacji win przedstawionych na VII Konwencie, jednak
uwzględniając oczekiwania uczestników, po degustacji zostanie wytypowana lista win, które
wzbudziły największe zainteresowanie degustatorów. Sprawozdania z VII KPW wraz z notkami
degustacyjnymi win konwentowych będą, jak co roku, opublikowane w mediach, jako niezależne,
ale subiektywne stanowiska degustatorów.
Podział win na kategorie:
Kategoria
Wina białe
- wytrawne
- półwytrawne
- półsłodkie
- słodkie
Wina różowe
Wina czerwone

Cukier resztkowy (g/l)

Symbol kategorii

(0-4)
(4-15)
(15-45)
(>45)

I.a
I.b
I.c
I.d
II
III

(0-4)

Wina musujące
Wina likierowe

IV
V

(>80)

Informator
Oferta dla wystawców:
Podczas VII Konwentu Winiarzy Polskich w Łańcucie jest możliwość zorganizowania stoisk
prezentujących sprzęt winiarski, również różnego rodzaju produkty regionalne - miejsce prezentacji
Maneż. Opłata jednorazowa 500 zł w formie dotacji na rzecz Stowarzyszenia Winiarzy
Podkarpacia.
Informacje o zakwaterowaniu:
Rezydencja Alfred Palace - www.alfred.pl , tel. 17 225 01 65 - w pobliżu zamku, o wyższym
standardzie, pokój dwuosobowy 180 zł ( w czerwcu ze względu na euro jest planowana cena 600
zł),
Willa Szwadron - www.szwadron.e-meteor.pl/ , tel.17 225-60-42 w odległości 300 m od zamku,
pokój dwuosobowy 130-150 zł,
Motel Bogdanka - www.motelbogdanka.com.pl , tel. 17 225 71 59 w pobliżu zamku, pokój
dwuosobowy 100-150 zł,
Hotel Sezam - www.lancut.sezam-hotel.pl , tel. 17 225 29 48 - 500 m od zamku, pokoju
dwuosobowy - 100 zł, trzyosobowy 150 zł,
Zajazd Gościniec - www.gosciniec-lancut.pl, tel. 609 700 010 , pokój dwuosobowy 110 zł,
Hotel Dymarka - www.hoteldymarka.pl , tel. 663 390 390 , ul. Dąbrówki 431 (w kierunku
Leżajska), pokój dwuosobowy 140 zł.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat
konwent@instytutwina.pl, tel. 602 375 851
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