
 Bath & West Shows Limited 
(firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod nr 8680261) 

Pokaz Royal Bath and West 
Shepton Mallet 

 

środa 30 maja – sobota 2 czerwca 2018 
 

 
 

Międzynarodowy 
konkursCydrów 

Bath & West 
 
 
 

 
Osoba kontaktowa:  Gabe Cook, sędzia główny: 

E-mail: gabe@theciderologist.com 
Nr tel.: +44 7393 210 311 

 
 

Termin przyjmowania zgłoszeń: 
 

za pośrednictwem internetu – do 17 kwietnia 
(www.bathandwest.com) 

 
PO UPŁYWIE TEGO TERMINU ŻADNE ZGŁOSZENIA 

NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE 
 

Dyrektor naczelny:  Rupert Cox 
TEREN WYSTAWOWY, SHEPTON MALLET, SOMERSET BA4 6QN 

Nr telefonu:  01749 822209 

mailto:gabe@theciderologist.com


 
 
 
 
 

Pan Gabe Cook – cydrolog (sędzia główny) 

Pani Susanna Forbes – magazyn Imbibe 

Pan Barny Butterfield – Sandford Orchards 

Pan Henry Chevallier Guild – Aspall Cider 
 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w środę, 30 maja, o godz. 9:30 
 

Szczegółowe informacje na temat każdej kategorii konkursowej znajdują się w Wytycznych kwalifikacyjnych 
 

 
Kategoria 17 Cydr w stylu West Country 
  
 
Kategoria 18 Cydr w stylu francuskim 
  
 
Kategoria 19 Cydr w stylu hiszpańskim (Sidra Naturale) 
   
 
Kategoria 20 Cydr kwaśny 
   
 
Kategoria 21 Cydr refermentowany w butelkach 
 
 
Kategoria 22 Cydr smakowy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategoria 23 Cydr gruszkowy 
   
 
Kategoria 24 Cydr fermentowany i refermentowany w butelkach  
   
 
 
 
 
 
 
 
Nagrody dla poszczególnych klas:  Złota, srebrna i brązowa karta 

 
Tytuł mistrza (C5) za najlepszy cydr międzynarodowy 
  Trofeum wręczane przez przedstawiciela firmy SFM Technology Ltd oraz 
  pamiątkowa rozeta konkursu Royal Bath & West.  
 
  

   
 DWIE BUTELKI CYDRU SPOZA WIELKIEJ BRYTANII – opłata kwalifikacyjna – brak

  

   
 DWIE BUTELKI CYDRU GRUSZKOWEGO SPOZA WIELKIEJ BRYTANII – opłata kwalifikacyjna – 
brak  

NAGRODY 

 



Międzynarodowe regulacje dotyczące cydru 
 
 
 

 

Należy wysłać zgłoszenie za pośrednictwem strony internetowej www.bathandwest.com do dnia 17 kwietnia. 

 
Po upływie wyznaczonego terminu nabór uczestników zostaje zakończony, a w katalogu zostaną umieszczone 
wyłącznie nazwiska oraz adresy producentów, którzy zakwalifikowali się do udziału w konkursie. 
 
 
 

 
 
 
Po zakończeniu etapu przyjmowania zgłoszeń zakwalifikowani uczestnicy otrzymają za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: 

➢ etykiety do naklejenia na butelkach.  Podczas drukowania należy zastosować specjalny szablon 
etykiety i na każdej butelce umieścić tylko jedną etykietę. 

 WAŻNE: Patrz wytyczna nr 3. 

 

 
 
 
Próbki konkursowe należy przesłać pod następujący adres, ale będą one przyjmowane dopiero od poniedziałku 
7 maja: 
 
Brothers Drinks Co Ltd 
Anglo Trading Estate 
Shepton Mallet 
Somerset 
BA4 5BY 
UK 
 
Ostateczny termin przyjmowania próbek konkursowych upływa w piątek 25 maja.   
 
Prosimy o zapoznanie się z wymogami celnymi dotyczącymi importu cydru w związku z udziałem w konkursie.  
Organizator nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek opłat celnych związanych z konkursem.  Więcej 
informacji można znaleźć na stronie: 
 

https://www.gov.uk/guidance/import-alchol-into-the-uk 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z następującą osobą: Gabe Cook, nr tel.: +44 7393 210 311 
(gabe@theciderologist.com). 

 
 
 
 
 
 
Po zakończeniu pokazu wszystkie próbki konkursowe zostaną usunięte.  

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ DO 

UDZIAŁU W KONKURSIE 

Następnie 

Na koniec 

 

 

 

Co dalej 

http://www.bathandwest.com/


Zgłoszenia: 
1. Producenci mogą wystawić do konkursu maksymalnie TRZY próbki w danej kategorii. 
 
2. Zgłoszeń należy dokonywać: 

za pośrednictwem internetu www.bathandwest.com.  Termin przyjmowania zgłoszeń drogą internetową 

upływa ostatecznie dnia 17 kwietnia o godz. 17:00. Wszelkie zgłoszenia przesłane po upływie tego terminu 
zostaną odrzucone. 

NAZWISKA I ADRESY WSZYSTKICH WYSTAWCÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO KONKURSU ZOSTANĄ 
WYDRUKOWANE W KATALOGU. 

 
3. Etykiety prezentowanych cydrów, które należy umieścić na butelkach, zostaną przesłane uczestnikom 

pocztą elektroniczną.   
PIERWSZA BUTELKA powinna zostać opatrzona etykietą wykorzystywaną przez producenta do 

sprzedaży detalicznej ORAZ etykietą dostarczoną przez Organizatora.   
DRUGA BUTELKA  wykorzystywana do celów konkursowych, powinna zostać opatrzona TYLKO 

etykietą dostarczoną przez Organizatora. 
 
Dostawa i wywóz 
4.  Próbki cydru, które zostaną przesłane do firmy Brothers Drinks Co Ltd, dotrą tam w terminie od 

poniedziałku 7 maja do piątku 25 maja. Prosimy o zapoznanie się z wymogami celnymi dotyczącymi 
importu cydru w związku z udziałem w konkursie.  Organizator nie jest zobowiązany do ponoszenia 
jakichkolwiek opłat celnych związanych z konkursem. 

 W przypadku pytań prosimy o kontakt z następującą osobą: Gabe Cook, nr tel.: +44 7393 210 311 
(gabe@theciderologist.com). 

 
5. Organizator zobowiązuje się dokładać wszelkich starań, aby otrzymane przez niego próbki były 

przechowywane oraz transportowane w odpowiednich warunkach, ale nie ponosi odpowiedzialności za ich 
ewentualną utratę ani uszkodzenie. 

 
6. W ostatnim dniu pokazu wszystkie próbki konkursowe zostaną usunięte.   
 
Procedura konkursowa: 
7. Sędziowie mają prawo wstrzymać przyznanie nagrody w każdej kategorii w przypadku braku odpowiednich 

kandydatów. 
 
8. Wystawców oraz wszystkie inne osoby obowiązuje zakaz degustacji oraz jakiejkolwiek ingerencji w próbki 

biorące udział w konkursie bez obecności Sędziego Głównego. 
 
9. Grono sędziów konkursowych będzie składać się z doświadczonych ekspertów pochodzących z różnych 

części Wielkiej Brytanii, co pozwoli na dokonanie trafniejszej oceny szerokiej gamy smaków oraz 
regionalnych odmian cydru. 

 
10. Ocena poszczególnych próbek konkursowych odbywa się na podstawie doświadczenia i kompetencji 

sędziów, którzy przyznają trzy rodzaje nagród: złotą, srebrną oraz brązową kartę.  Szczegółowe oceny oraz 
komentarze sędziów zostaną udostępnione wszystkim uczestnikom konkursu. 

 
Nagrody: 
11. Karty nagród zostaną dostarczone zwycięzcom pod koniec czerwca. 
 
Podważanie decyzji o dyskwalifikacji próbki: 
12. Ewentualne zastrzeżenia związane ze zdyskwalifikowaną próbką cydru należy zgłaszać w formie pisemnej 

na formularzu dostępnym w biurze organizatora pokazu, po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 funtów.  
Jeżeli po przeanalizowaniu sprawy decyzja o dyskwalifikacji próbki nie zostanie cofnięta, powyższa kwota 
zostanie przekazana na poczet funduszy pokazu.  Wszelkie zastrzeżenia należy kierować do biura 
organizatora pokazu w dniu przyznania nagrody. W kolejnych dniach nie będą przyjmowane żadne 
zgłoszenia, chyba że dołączone do nich uzasadnienie opóźnienia zostanie uznane za zasadne przez 
komisję dyskwalifikującą.  Komisja dyskwalifikująca w wyznaczonym przez siebie terminie przeanalizuje 
zgłoszenia w obecności wnioskodawcy lub jego odpowiednio upoważnionego przedstawiciela.  Ostateczna 
decyzja wydana przez Komisję dyskwalifikującą jest nieodwołalna. 
  

http://www.bathandwest.com/


Zasady BHP: 
13. Wystawcy są zobowiązani postępować zgodnie z treścią angielskiej ustawy o bezpieczeństwie i zdrowiu w 

miejscu pracy z roku 1974 (w brzmieniu zmienionym); przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych 
oraz stref zagrożonych wybuchem z roku 2002 (DSERA) oraz wszelkich innych stosownych aktów 
prawodawczych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Wystawcy mają również obowiązek spełnić 
warunki przewidziane w treści Ustawy o równości (wcześniej Ustawy o niepełnosprawności oraz 
dyskryminacji); Ustawy o bezpieczeństwie pożarowym z roku 2005; Ustawy o zdrowiu z roku 2006 
wprowadzającej przepisy antynikotynowe. 

 
14. Palenie jest wzbronione we wszystkich obiektach.  Na pokazie będą obecni urzędnicy ds. ochrony 

środowiska oraz urzędnicy odpowiedzialni za kontrolę przestrzegania norm handlowych uprawnieni do 
podejmowania działań w zakresie egzekwowania stosownych przepisów. 

 
 
 
 
Niniejsze pismo sporządzono na wniosek Nr tel.: (01749) 822200 
Dyrektora naczelnego pokazu www.bathandwest.com 
Bath & West Shows Limited  
Teren wystawowy, Shepton Mallet, BA4 6QN  
 

(firma zarejestrowana w Anglii i Walii pod nr 8680261) 


