Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie przy współpracy
z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu
realizuje operację

XIII Konwent Polskich Winiarzy
- podnoszenie jakości, budowanie marki
i wspieranie promocji polskich win gronowych
Celem operacji jest:
Wymiana wiedzy i informacji na temat wielkości, jakości i różnorodności win produkowanych w Polsce.
Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

REGULAMIN XIII KONWENTU POLSKICH WINIARZY

Cele Konwentu
1. XIII Konwent Polskich Winiarzy stawia sobie następujące cele:
a) porównanie w formie degustacji oraz omówienie win uzyskanych przez polskich
winiarzy w oparciu o własne winnice,
b) podsumowanie ostatniego rocznika polskich win,
c) uzupełnienie wiadomości na temat polskich winnic, a także próba usystematyzowania
wiedzy na temat ich siedlisk oraz uprawianych odmian winorośli,
d) integracja środowiska polskich winiarzy, wzajemna wymiana doświadczeń oraz
porównanie dotychczasowych dokonań,
e) wsparcie merytoryczne dla polskich winiarzy w celu podniesienia jakości
produkowanych przez nich win,
f) wypracowanie jednolitego stanowiska polskich winiarzy w sprawach ważnych dla
polskiego winiarstwa,
g) przedstawienie opinii społecznej dokonań polskich winiarzy a także barier formalnych
blokujących rozwój polskiego winiarstwa,
h) promocja polskiego winiarstwa i polskich win,
i) prezentację nowych technologii wykorzystywanych w winoogrodnictwie.
Data, miejsce i formuła Konwentu
2. XIII Konwent Polskich Winiarzy odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2018 r. we
Wrocławiu, w Centrum Edukacyjno-Rozwojowym Pałac Wrocław Pawłowice, przy ulicy
Pawłowickiej 87/89, 101.
Organizator Konwentu
3. Organizatorem wykonawczym jest Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie. zwane dalej
SWD, w partnerstwie z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, zwanym dalej UPWr.
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4. Organizatorem merytorycznym jest Polski Instytut Winorośli i Wina zwany dalej
Instytutem.
Warunki uczestnictwa
5. Udział w XIII Konwencie Polskich Winiarzy oznacza akceptację postanowień niniejszego
regulaminu.
6. Uczestnikami Konwentu mogą być osoby fizyczne lub prawne, które:
a) aktywny uczestnik Konwentu - posiada uprawę winorośli liczącą co najmniej 300
krzewów przeznaczonych do produkcji wina i w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 15 czerwca 2018 prześle pocztą elektroniczną wypełnioną „fiszkę ewidencyjną
winnicy” (według załączonego wzoru, patrz Załącznik nr 3) na adres:
konwent@instytutwina.pl lub wypełni formularz "Fiszka ewidencyjna winnicy" na
stronie wydarzenia (konferencja-winorosl.pl)
b) uczestnik słuchacz – pokryje koszty zakupu prób wina i w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 15 czerwca 2018 prześle pocztą elektroniczną na adres:
konwent@instytutwina.pl zgłoszenie według załączonego wzoru (patrz Załącznik nr
7) lub wypełni na stronie internetowej (konferencja-winorosl.pl) wydarzenia formularz
zgłoszeniowy.
7. Uczestnicy, którzy zgłoszą i dostarczą w wyznaczonym terminie próbkę jednego wina do
degustacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi w punktach 11-16., mają prawo do
bezpłatnego udziału w Konwencie jednej osoby, a w przypadku zgłoszenia i dostarczenia
próbek dwóch win – do bezpłatnego udziału dwóch osób.
8. Pozostałe osoby uczestniczące w konwencie ponoszą koszty zakupu próbek win zgodnie
z tabelą stanowiącą Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
9. W ramach bezpłatnego uczestnictwa, o którym mowa w punkcie 7., a także w ramach opłat
o których mowa w punkcie 8., organizatorzy zapewniają każdemu uczestnikowi udział
w degustacjach panelowych, seminariach tematycznych oraz innych wydarzeniach
wyszczególnionych w Programie XIII Konwentu Polskich Winiarzy, stanowiącym Załącznik
nr 1 do niniejszego Regulaminu, a także komplet materiałów konferencyjnych oraz serwis
kawowy i kanapkowy.
10. Każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty dojazdu, pobytu, zakwaterowania
i wyżywienia, a także koszty dostarczenia próbek win na degustacje i seminaria.
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Warunki zgłaszania i dostarczenia win na degustację panelową
11. Uczestnicy Konwentu mogą zaprezentować swoje wina podczas degustacji panelowych,
komentowanych przez panel ekspertów, w którym reprezentowani będą enolodzy,
dziennikarze winiarscy, sommelierzy oraz producenci wina.
12. Każdy uczestnik Konwentu może zgłosić do degustacji nie więcej niż próbki dwóch win.
13. Do degustacji mogą być zakwalifikowane wyłącznie wina, które spełniają następujące
warunki:
a) odpowiadają definicji odpowiedniej kategorii wina zawartej w przepisach Unii
Europejskiej ustanawiających wspólną organizację rynków produktów rolnych
(rozporządzenie nr 1308/2013 załącznik VII część II),
b) całość winogron użytych do ich wyrobu pochodzi z upraw winorośli znajdujących się
na obszarze Polski,
c) zostały wyprodukowane przez uczestników Konwentu z winogron zebranych we
własnej winnicy,
d) dana jednolita partia wina została wyprodukowana w ilości nie mniejszej niż 50
litrów, a w przypadku win słodkich, likierowych, musujących, półmusujących oraz
innych wyrabianych przy pomocy nietypowych technologii winiarskich – w ilości nie
mniejszej niż 25 litrów.
14. Aby zgłosić wino do degustacji należy w nieprzekraczalnym terminie do 20 czerwca
2018:
a) przesłać pocztą elektroniczną „fiszkę techniczną wina” dla każdego ze zgłaszanych
win (według załączonego wzoru, patrz Załącznik nr 4) na adres:
konwent@instytutwina.pl, lub wypełnić właściwy formularz na stronie internetowej
wydarzenia (konferencja-winorosl.pl)
b) dostarczyć próbki win pocztą kurierską lub osobiście na adres: TFE Development Sp.
z o.o., ul. Bohaterów Getta 10, 58-200 Dzierżoniów. tel. kontaktowy Katarzyna
Lipińska, 791 883 155.
15. Każda próbka wina na degustację dostarczona do SWD powinna się składać z 6 butelek
o pojemności nie mniejszej niż 0,75 litra lub ekwiwalentu tego wolumenu (nie mniej niż 4,5
litra) w butelkach o innej pojemności.
16. Uczestnicy zgłaszający wina do degustacji odpowiadają za dostarczenie próbek w stanie
nieuszkodzonym pod adres wskazany w punkcie 14 lit. b). Przesyłane próbki win powinny
być odpowiednio zabezpieczone przed stłuczeniem, rozlaniem i innymi uszkodzeniami
podczas transportu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć
Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4

Wykorzystanie nadesłanych próbek win

17. Organizatorzy zastrzega sobie prawo dokonania selekcji i ograniczenia ilości win
prezentowanych podczas komentowanych degustacji panelowych, aby zapewnić ich
odpowiedni poziom merytoryczny i edukacyjny oraz zachować przewidziane w programie
ramy czasowe.
18. Próbki win zgłoszone i dostarczone przez uczestników, które nie zostaną przedstawione
podczas degustacji panelowej, będą udostępnione uczestnikom Konwentu w formie degustacji
nie komentowanej.
19. Zgłoszone na Konwent i dostarczone próbki win zostaną wykorzystane w całości podczas
Konwentu. W przypadku zgłoszenia się do udziału w imprezie większej niż planowana liczby
uczestników, dodatkowe próbki win zostaną zakupione ze środków przeznaczonych na
pokrycie kosztów imprezy.
Pozostałe postanowienia
20. Winiarze, którzy zgłosili zamiar udziału w Konwencie, zgodnie z wymogami punktu 6.
lit. a) i b), począwszy od dnia 20 czerwca 2018 będą mogli uzyskać informacje
potwierdzające ich udział drogą telefoniczną (Nestor Kościański, tel. 502 337 570) lub
e-mailem (konwent@instytutwina.pl).
21. Wina podczas degustacji panelowych będą degustowane w ramach jednolitych kategorii,
wyróżnionych na podstawie typu wina oraz zawartości cukru resztkowego. Podział win na
kategorie przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
22. Organizatorzy zobowiązują się zapewnić możliwie liczną obecność mediów podczas XII
Konwentu Polskich Winiarzy i imprez towarzyszących.
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Załącznik nr 1: Program XIII Konwentu Polskich Winiarzy
(Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany programu)
Piątek 29.06.2018
9.00–13.00 – rejestracja uczestników przybywających na pierwszy lub obydwa dni Konwentu
10.30 – 12.00 – Szkolenie tematyczne I – Wykorzystanie narzędzi informatycznych i
rolnictwa precyzyjnego w winogrodnictwie
12.00-12.30 - dyskusja
12.30 – 13.15 – Przerwa na posiłek
13.15 – 13.30 – Uroczyste otwarcie Konwentu
13.30 – 16.00 – Szkolenie tematyczne II – Technologia produkcji win musujących, metoda
klasyczna + degustacja wybranych win musujących
16.00 - 16.30 - dyskusja
16.30 – 17.00 - Przerwa
17.00 – 19.00 – Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli najważniejszych winnic
z głównych rejonów winiarskich w Polsce + degustacja wybranych win
19.00 – Wieczór integracyjny
(w trakcie szkolenia organizator zapewnia serwis kawowy i kanapkowy)
Sobota 30.06.2018
9.00–10.00 – Rejestracja uczestników przybywających na drugi dzień Konwentu
10.00 – 13.00 – Degustacja panelowa win zgłoszonych na Konwent (winnice zarejestrowane),
komentowana przez panel zaproszonych ekspertów, cz. I
13.00 - 14.00 – Przerwa na posiłek
14.00 – 16.00 – Degustacja panelowa win zgłoszonych na Konwent (winnice zarejestrowane),
komentowana przez panel zaproszonych ekspertów, cz. II
16.00 – 16.30 – Przerwa.
16.30 – 18.00 - Degustacja panelowa win zgłoszonych na Konwent (winnice
niezarejestrowane), cz. III, komentowana przez panel zaproszonych ekspertów
18.00 - podsumowanie Konwentu
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(w trakcie szkolenia organizator zapewnia serwis kawowy)
Imprezy towarzyszące:
W ramach XIII Konwentu Winiarzy Polskich 29 czerwca 2018 odbędzie się wieczór
integracyjny na terenie Centrum Edukacyjno-Rozwojwym Pałac Pawłowice.
Organizatorzy przewidują też możliwość sprzedaży win wyprodukowanych przez winiarzy,
uczestników Konwentu, w dniu 30.06.2018. Do sprzedaży dopuszczone będą tylko wina
obanderolowane
Uczestnicy, którzy wyrażą chęć sprzedaży swoich win, zobowiązani są do poinformowania
organizatorów o tym fakcie do 8 czerwca 2018 (Załącznik nr 6). Organizator przedstawi im
procedurę uzyskania jednorazowego zezwolenia na sprzedaż win podczas Konwentu.
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Załącznik nr 2: Opłaty za udział w XIII Konwencie Polskich Winiarzy
Lp. Osoby reprezentujące winnice

Opłata za udział w panelach
degustacyjnych

Opłata za udział
w seminariach

1

Winnice które zgłoszą
i dostarczą w terminie dwie
próbki wina

bez opłat dla dwóch osób

bez opłat

2

Winnice które zgłoszą
i dostarczą w terminie jedną
próbkę wina

bez opłat dla jednej osoby

bez opłat

3

Winnice zarejestrowane, ale nie
zgłaszające wina

100 zł od osoby

bez opłat

4

Osoba dodatkowa w
przypadkach 1-3

100 zł od osoby

bez opłat

5

Osoby z zewnątrz

100 zł od osoby

bez opłat

Pokrycie kosztów udziału w panelach degustacyjnych należy dokonać przed Konwentem,
najpóźniej do dnia 15 czerwca 2018
na konto:
Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie, Sokołowiec 113, 59-540 Świerzawa:
nr konta 22 8658 1019 3900 2743 2000 0010
z dopiskiem w tytule „Konwent – panel”.
Osoby opłacające uczestnictwo powinny okazać potwierdzenie wpłaty.
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Załącznik nr 3: Fiszka ewidencyjna winnicy
Nazwa winnicy: ............................................................................................................................
Właściciel/e winnicy: ...................................................................................................................
Osoby reprezentujące winnicę na Konwencie: ............................................................................
Liczba próbek win zgłoszonych na Konwent: .............................................................................
Adres do korespondencji: .............................................................................................................
- telefon: .....................................................................................................................................
- e-mail: ......................................................................................................................................
- strona internetowa: ...................................................................................................................
Adres winnicy:
- miejscowość, kod pocztowy: ....................................................................................................
- powiat: ......................................................................................................................................
- województwo: ...........................................................................................................................
Rok założenia winnicy: ................................................................................................................
Powierzchnia winnicy: ................... ha
Lokalizacja - (wysokość nad poziom morza i inne uwarunkowania, np. zbiorniki wodne, osłony):
.......................................................................................................................................................
Kierunek i nachylenie stoku: ........................................................................................................
Typ gleby: ....................................................................................................................................
Uprawiane odmiany (ilości krzewów głównych odmian): ..........................................................
.......................................................................................................................................................
Czy z winnicą jest związane gospodarstwo agroturystyczne, szkółka winorośli, czy winnica sprzedaje
bądź planuje sprzedaż wina, czy też produkcja przeznaczona jest na własny użytek:
.......................................................................................................................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Winnice Dolnośląskie oraz
Polski Instytut Winorośli i Wina w celu realizacji umowy i w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz
ich dalszego przetwarzania w celach statystycznych. Oświadczam, że dane podaję dobrowolnie i zostałem
poinformowany o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia,
sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia (Ustawa z dnia
29.08.1997 r. – (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) – o Ochronie Danych Osobowych).

Data:

Nazwisko i imię winiarza:
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Załącznik nr 4: Fiszka techniczna wina
Nazwa wina: ................................................................................................................................
Rocznik: ......................................................................................................................................
Winnica: ......................................................................................................................................
Kategoria wina, zgodnie z Załącznikiem nr 5: ........................................................................
Odmiana lub odmiany winorośli (według udziału procentowego):
.......................................................................................................................................................
Zawartość alkoholu w gotowym winie: .......................................................................................
Kwasowość wina w g/l: ...............................................................................................................
Zawartość cukru resztkowego w g/l: ...........................................................................................
Dodatkowe informacje*:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Panel**
winnice zarejestrowane/ winnice niezarejestrowane/wina musujące

Data:

Nazwisko i imię winiarza:

* wina uzyskane w wyniku długiej maceracji jasnych winogron, dojrzewające pod warstwą
drożdży kożuchujących, uzyskane z przejrzałych, zbotrytyzowanych lub częściowo
podsuszonych winogron, uzyskane bez dodatku SO2, etc.
** niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 5: Kategorie win
Kategoria

Zawartość cukru resztkowego (w g/l)

Symbol kategorii

- wytrawne

(0–4)

I.a

- półwytrawne

(4–12)

I.b

- półsłodkie

(12–45)

I.c

- słodkie

(>45)

I.d

- wytrawne

(0–4)

II.a

- pozostałe

(>4)

II.b

- wytrawne

(0–4)

III.a

- pozostałe

(>4)

III.b

I. Wina białe

II. Wina różowe

III. Wina czerwone

IV. Wina musujące i półmusujące
- wytrawne

(0–15)

IV.a

- pozostałe

(>15)

IV.b

V. Wina likierowe (wzmacniane)
- inne niż słodkie

(0–80)

V.a

- słodkie

(>80)

V.b

VI. Wina wyrabiane przy pomocy nietypowych technologii winiarskich*
- wytrawne

(0–4)

VI.a

- pozostałe

(>4)

VI.b
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Załącznik nr 6: Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż alkoholu

Czy chcesz prowadzić sprzedaż wina w trakcie XIII Konwentu Winiarzy Polskich, w dniu
30.06.2018?
TAK* / NIE
Oświadczam, że dopełnię wszelkich formalności związanych z uzyskaniem jednorazowego
zezwolenie na sprzedaż wina podczas XIII Konwentu Polskich Winiarzy.
Data:

Nazwisko i imię winiarza:

*Niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 7: Formularz zgłoszeniowy uczestnika słuchacza
Imię i Nazwisko: ..........................................................................................................................
Adres do korespondencji: .............................................................................................................
- telefon: .....................................................................................................................................
- e-mail: ......................................................................................................................................
Adres:
- miejscowość, kod pocztowy: ....................................................................................................
- powiat: ......................................................................................................................................
- województwo: ...........................................................................................................................
Czy zamierza Pani/Pan, w najbliższych dwóch latach, założyć winnicę:
Tak/Nie*

Data:

Nazwisko i imię winiarza:

* niepotrzebne skreślić
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