
 

WARSZTATY SENSORYCZNE DLA PIWOWARÓW 
DOMOWYCH 

 

 

R E G U L A M I N 
 

Organizatorzy: 
– Łódzki Krąg Lokalny Towarzystwa Promocji Kultury Piwa BRACTWO PIWNE 
– Klub Miłośników Piwowarstwa Ericpol 
- Piwoteka Narodowa 
- The Eclipse Inn 

1. Warsztaty odbędą się w Piwotece Narodowej w dniu 26 października o godz. 10.00 
2. Warsztaty poprowadzą Magda i Borys Banasiakowie – certyfikowani sędziowie 

PSPD. 
3. Uczestnikami warsztatów mogą być jedynie osoby pełnoletnie. 
4. Warsztaty zostaną przeprowadzone w oparciu o piwa domowe dostarczone przez 

uczestników warsztatów. 
5. Uczestnik warsztatów zobowiązany jest dostarczyć w terminie od 12 do 18 

października 2013 do Piwoteki Narodowej min. 2,5 litra piwa domowego, w 
dowolnym stylu, pochodzącego z tej samej warki piwnej wraz z wypełnionym 
formularzem zgłoszeniowym. 

6. Każda z dostarczonych butelek powinna być oznaczona w następujący sposób: 

 Imię i nazwisko piwowara, 

 Styl piwa 
7. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona do 15 osób. 
8. W przypadku zgłoszenia się większej ilości osób niż 15, o uczestnictwie w 

warsztatach decyduje kolejność dostarczenia piw do Piwoteki Narodowej. 
9. Jeśli do warsztatów zostanie zgłoszonych więcej niż 10 piw domowych, organizator 

zastrzega sobie wybór z pośród nich 10. Wybrane piwa będą przedmiotem 
warsztatów*. 

10. Piwa, które nie zakwalifikują się do warsztatów nie podlegają zwrotowi. 
11. Każdy z uczestników bierze udział w warsztatach na własną odpowiedzialność. 
12. Organizator warsztatów sensorycznych nie ponosi odpowiedzialności za 

ewentualny uszczerbek na zdrowiu uczestnika. 
13. Organizator warsztatów zastrzega sobie prawo do częściowej zmiany powyższego 

regulaminu bez uprzedniego powiadomienia. 
14. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. 

Wszelkich dodatkowych informacji udziela: 
Piotr Wojnarski 
Tel. 663426737 

*) Wstępna eliminacji piw ma na celu urozmaicenie piwnych styli w warsztatach sensorycznych. 
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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 
 
 
 

Imię i nazwisko  

Styl piwa  

Stężenie brzeczki nastawnej (blg)  

Data warzenia  

 
Oświadczenie:  
Oświadczam, że jestem twórca zgłoszonego piwa i jestem osobą pełnoletnią.  
Akceptuję, postanowienia regulaminu „Warsztatów sensorycznych dla piwowarów”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 

Miejscowość, data i podpis piwowara 


