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Organizatorzy VIII Konwentu Polskich Winiarzy: 

Polski Instytut Winorośli i Wina - Winicjatywa 
 
Cel 
 
1. Celem organizowanego VIII 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, 

2. Organizatorzy zadbają o szeroki udział mediów w VIII Konwencie Polskich Winiarzy oraz 
opublikują materiały pokonwentowe na stronach internetowych PIWiW, portalu Winicjatywa oraz 
w ogólnopolskich i regionalnych mediach. 
3. Winiarze, którzy przedstawią wina do oceny otrzymają świadectwa potwierdzające uczestnictwo 
w VIII Konwencie. 
 
Warunki uczestnictwa 
 
2. Warunkiem uczestnictwa w VIII Konwencie Polskich Winiarzy jest:  

a) zaakceptowanie zasad niniejszego Regulaminu, 
b) posiadanie minimum 10 arów winnicy (minimum 500 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 1 
czerwca 2013 roku, 

d) zgłoszenie próbki wyprodukowanego przez siebie wina w liczbie 6 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). Termin 
nadsyłania próbek win do 14 czerwca 2013. 

e) przesłanie na adres Sekretariatu Konwentu: konwent@instytutwina.pl, do każdej zgłoszonej 
próbki, „fiszki technicznej wina”, według dołączonego wzoru, 
w nieprzekraczalnym terminie do 1 czerwca 2013 roku, 

f) każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2 próbki wina – 1 próbkę na degustację 
ogólną (sobota) oraz 1 próbkę na jedno z seminariów tematycznych (Seyval Blanc, Rondo, 



odmiany V.Vinifera oraz technologia produkcji/wady wina). Organizatorzy zastrzegają sobie 
możliwość skierowania zgłoszonych próbek do degustacji ogólnej/seminariów 
tematycznych według własnego uznania w zależności od potrzeb logistycznych. 
Organizatorzy zastrzegają sobie także możliwość zasugerowania zmiany lub odrzucenia 
zgłoszonych próbek. Termin nadsyłania próbek wina do 14 czerwca 2013 (Wina prosimy 
przesyłać na adres Wine Corner ul. Biały Kamień 5 lok. 2 02-593 Warszawa. Wszystkie 
paczki prosimy opisywać „VIII Konwent Polskich Winiarzy”. Bardzo prosimy o 
zabezpieczenie win przed stłuczeniem. Transport win na odpowiedzialność winiarza. 
Organizatorzy Konwentu będą brać odpowiedzialność za wina od momentu dostarczenia. 
Organizatorzy zadbają o dostarczenie win na panel degustacyjny) 

g) odpłatność za udział w VIII Konwencie Polskich Winiarzy wynosi: 
- 100 zł od osoby dla winiarzy, którzy zgłoszą na Konwent  przynajmniej jedno wino, 
- 200 zł od osoby dla winiarzy, którzy zgłoszą winnicę, a nie zgłoszą wina do degustacji, 
− 300 zł od osoby dla innych uczestników. 
Pieniądze za uczestnictwo w Konwencie prosimy przesyłać na nr konta: 56 1140 2004 0000 

3002 7472 8187 właściciel Winicjatywa sp.j. W treści przelewu prosimy wpisywać nazwę 
winnicy lub nazwiska osób zgłaszanych. Termin wpłaty do dnia rozpoczęcia Konwentu.  

h) Ww. opłata obejmuje uczestnictwo w Konwencie: głównej degustacji wina (sobota), 
seminariach tematycznych (w ramach limitu miejsc – obowiązują rezerwacje), spotkaniu w 
Min. Rolnictwa poświęconemu prawnym kwestiom polskiego winiarstwa (piątek), trzy 
posiłki (sobota–niedziela), materiały informacyjne o Konwencie.  

i) Świadectwa uczestnictwa w VIII Konwencie otrzymają wyłącznie winiarze, którzy zgłoszą 
wina i w regulaminowym terminie nadeślą dokumenty  konwentowe. 

 
Ogólna degustacja dla publiczności 
 
W sobotę 29.06.2013 przewiduje się organizację degustacji polskich win dla szerokiej publiczności.  

a) Organizatorzy zapewnią odpowiednie warunki logistyczne do odbycia tej degustacji 
(kieliszki, woda mineralna, chłodzenie win). 

b) Organizatorzy zapewnią tym winnicom, które posiadają formalne zezwolenie na sprzedaż, 
możliwość sprzedaży win wraz z obsługą fiskalną. 

c) Winiarze uczestniczący w Konwencie zobowiązani są do zapewnienia odpowiedniej ilości 
wina do degustacji (sugerowana liczba butelek na każdy rodzaj wina – 6 but., nie licząc 
sprzedaży). 

d) Winiarze uczestniczący w degustacji otwartej dla publiczności otrzymają ekwiwalent za 
wina udostępnione do degustacji, zależny od wpływów ze sprzedaży biletów wstępu przez 
Organizatorów. 

 
Podział win na kategorie: 
 
Kategoria   Cukier resztkowy (g/l)        Symbol kategorii 
 
Wina białe 
  - wytrawne   (0-4)                       I.a 
  - półwytrawne  (4-15)                    I.b 
  - półsłodkie   (15-45)           I.c 
  - słodkie           (>45)                                 I.d 
Wina różowe                                                                                II 
Wina czerwone  (0-4)                      III 
Wina musujące                                                                             IV 
Wina likierowe                       (>80)                                            V 
 



 
Wysyłka win: 
 
Wina prosimy przesyłać na adres Wine Corner ul. Biały Kamień 5 lok.2, 02-593 Warszawa, 
Wszystkie paczki prosimy opisywać „VIII Konwent Polskich Winiarzy”. Bardzo prosimy o 
zabezpieczenie win przed stłuczeniem. Transport win na odpowiedzialność winiarza. Organizatorzy 
Konwentu będą brać odpowiedzialność za wina od momentu dostarczenia. Organizatorzy zadbają o 
dostarczenie win na panel degustacyjny. 
 
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Konwentu Polskich Winiarzy, e-mail: 
konwent@instytutwina.pl 
 
 
           
 
 
 
 


