
 REGULAMIN KONKURSU  

„1000 nowych smaków na sezon 2019” 

 

 

I. Organizator konkursu: 

1. Stowarzyszenie Włoskich Lodów Rzemieślniczych  

2. Giacomo Canteri – Mistrz Lodziarski, Lodziarnie Limoni 

3. Mario Serani – Mistrz Lodziarski , Bruno il Gelato di un Tempo 

4. Szczepan Wiatr – Mistrz Lodziarski, AromItalia  

 

II. Data i miejsce rozstrzygnięcia konkursu: 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 24.03.2019r. podczas imprezy pt. „10 Jubileuszowe Targi 

Cukiernicze, Piekarnicze i Lodziarskie – Sweettargi 2019 – Katowice, 23-25 marca 2019”. 

 

III. Cele konkursu: 

• prezentacja i nagrodzenie  najlepszych i najsmaczniejszych rzemieślniczych lodów 

oraz sorbetów, 

• zaprezentowanie kreatywności lodziarzy, 

• promocja „SweetTargów 2019”, 

• wymiana doświadczeń. 

 

IV. Zasady i warunki uczestnictwa: 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie posiadające 

doświadczenie z zakresu produkcji lodów oraz sorbetów, 

2. Zgłoszenie do konkursu powinno nastąpić do dnia 21.03.2019r. 

3. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są wypełnić i podpisać Kartę 

Zgłoszenia, 

4. Uczestnicy Konkursu zgłaszając swój udział w Konkursie akceptują jego regulamin 

oraz zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły Konkursu, 

5.  Uczestnicy konkursu zobowiązani są do: 

- wypełnienia, podpisania oraz opłacenia zgłoszenia za 1 (jeden) smak w kwocie 270 

zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych) na podany rachunek bankowy 33 1160 

2202 0000 0003 4567 8722, którego właścicielem jest firma Drinkit Sp. z o.o., ul. 

Madalińskiego 106, 02-506 Warszawa, 



            -  zgłoszenia udziału w konkursie z zadeklarowanym smakiem lodów bądź sorbetów, 

 - każda osoba może uczestniczyć z wieloma smakami. 

6. Organizator konkursu udostępni laboratorium produkcyjne w pełni wyposażone w tym 

również składniki takie jak: mleko pasteryzowane 3,2%, śmietana pasteryzowana 36%, mleko 

w proszku odtłuszczone, sacharoza, dekstroza, glukoza w proszku. Wszystkie inne składniki 

niewymienione, uczestnik konkursu musi sam sobie zapewnić we własnym zakresie. 

7. Lody i sorbety biorące udział w konkursie należy zapakować w opakowanie styropianowe 

o pojemności 1 (jednego) litra, które zostanie wcześniej dostarczone przez organizatora 

konkursu. Do momentu dokonania oceny przez Kapitułę Konkursu lody i sorbety należy 

przechowywać w wyznaczonej przez organizatora zamrażarce.  

8. Dostęp do laboratorium produkcyjnego: 

 - laboratorium będzie czynne w dniu konkursu w godzinach 8:00 -18:00, 

 - każdy uczestnik konkursu będzie wyszczególniony w grafiku produkcyjnym, 

ustalonym przez organizatora, aby miał czas do przygotowania określonego smaku. 

9. Ubiór: Uczestnik, który bierze udział w konkursie powinien nosić swój profesjonalny strój, 

używany na co dzień w lodziarni: 

 - kitel lodziarski,  

 - nakrycie głowy, 

 - długie spodnie. 

10. Czystość: Uczestnicy są odpowiedzialni za czystość sprzętu, materiałów i obszarów 

roboczych w czasie użytkowania.  

 

V. Zasady oceniania: 

 

1. Dla dokonania oceny lodów i sorbetów zgłoszonych do Konkursu organizator 

powołuje Kapitułę Konkursu, złożoną z kilku członków oraz zwołuje jej 

posiedzenie. Podczas posiedzenia członkowie Kapituły Konkursu degustują 

zgłoszone do Konkursu lody i sorbety w warunkach zapewniających całkowitą 

anonimowość i bezstronność. Członkowie Kapituły Konkursu do czasu 

zakończenia posiedzenia znają jedynie numer lodów i sorbetów.  

2. W ramach oceny Kapituła Konkursu ocenia smak, strukturę i wygląd. 

3. Wszelkie postanowienia Kapituły Konkursu mają charakter ostateczny i nie 

podlegają odwołaniu. 



4. Wyniki Konkursu w postaci publikacji laureatów ogłoszone będą o godzinie 

17.00 w tym samym dniu przy stoisku AromItalia. 

5. W Konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe (dla zwycięzców 3 

pierwszych miejsc), dla pozostałych uczestników przewidziane są dyplomy. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są mailowo pod adresem 

limoni@osterialimoni.pl  

2. Wszelkie informacje na temat Konkursu udzielane są pod numerem telefonu: 

502 558 918. 

mailto:limoni@osterialimoni.pl


 

 

 Karta zgłoszenia uczestnika 
„1000 nowych smaków na sezon 2019” 

 
 
 
 

Imię i nazwisko:  
 
 

Nazwa firmy:  
 

e-mail:  
 

Telefon:  
 

Deklarowany smak: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 

 

miejscowość, data podpis  
 

 

 


