
BROWAR RESTAURACYJNY – TU WARZYMY SWOJE PIWO

REGULAMIN KONKURSU
„WARSZTATY PIWOWARSKIE BROWAR PIWNA”

1. Organizatorem konkursu piwowarskiego jest właściciel znaku „Browar Piwna”

2. Konkurs  piwowarski  podzielony  jest  na  3  etapy.  W każdym z  nich jeden piwowar  domowy będzie  miał 
za zadanie uwarzenie jednego stylu piwa.

3. Warsztaty piwowarskie, odbędą się w okresie od 02 stycznia do 31 marca 2014 roku, jeden raz w miesiącu, 
w terminach podanych przez Browar Piwna. Co miesiąc inny piwowar będzie warzył inny styl piwa.

4. Style piwa jakie będą warzone podczas konkursu: angielski Mild, belgijski Witbier oraz niemieckie IPA 

5. W warsztatach mogą wziąć udział doświadczeni piwowarzy, którzy w swojej piwowarskiej karierze uwarzyli 
co najmniej 15 warek i zostaną zakwalifikowani do udziału w konkursie przez Komisję Konkursową powołaną 
przez „Browar Piwna”.

6. Spośród zgłoszonych i zakwalifikowanych przez Komisja Konkursową  piwowarów, trójka która weźmie udział 
w warzeniu  zostanie  wyłoniona  w  drodze  losowania.  Wylosowana  zostanie  także  jedna  osoba,  jako 
rezerwowa.

7. Każdemu  z  wylosowanych  piwowarów  zostanie  przydzielony  w  drodze  losowania  jeden  styl  piwa 
z wymienionych w punkcie 4.

8. Spośród  trzech  uwarzonych  w  konkursie  piw,  komisja  konkursowa  wybierze  najlepsze,  które  następnie 
zostanie uwarzone przez piwowara zwycięzcę w Browarze Piwna.

9. Osoby  przystępujące  do  konkursu  oświadczają,  ze  wyrażają  zgodę  na  publikowanie  bez  ograniczeń  ich 
wizerunku  i  danych  osobowych  a  także  do  nieodpłatnego  przetwarzania  ich  danych  osobowych  przez 
właściciela marki „Browar Piwna” w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.  

10. Osoby przystępujące do konkursu oświadczają, że przenoszą na właściciela marki „Browar Piwna” wszelkie 
autorskie  prawa  majątkowe  związane  z  recepturą  piwa,  które  zostanie  przez  nich  uwarzone  w  trakcie 
Konkursu.  W  razie  wątpliwości  poczytuje  się,  że  przedmiotem  majątkowych  praw  autorskich  jest 
w szczególności receptura i wszystkie szczególne warunki konieczne do uzyskania szczególnych właściwości 
danego piwa (know-how).

11. Uczestnik konkursu ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy jego udział w Konkursie 
będzie naruszał prawa osób trzecich, w szczególności autorskie majątkowe prawa osób trzecich. 
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