
 

Poznań, 2 marca 2021 roku 

 

WINOPL - Konkurs Win Polskich - ruszają zgłoszenia! 

Winiarze z całej Polski mogą zgłaszać swoje produkty do 29 marca 2021 roku. 

Rozstrzygnięcia poznamy w dniach od 8 do 9 kwietnia 2021. 

 

WINOPL - Konkurs Win Polskich to nowy plebiscyt, dedykowany twórcom polskiego 

wina. Jury złożone z czołowych polskich sommelierów i znawców trunku ocenią 

zgłoszone produkty, wyłaniając spośród nich najlepsze, rodzime wina. Dla najlepszych 

win organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody. - Jednym z elementów promocji 

polskich win jest organizacja konkursów winiarskich. Grupa MTP mają ogromne 

doświadczenie w organizacji różnych mistrzostw i konkursów, a nagrody przyznawane 

przez MTP są uznawane i cenione w Polsce i zagranicą - tłumaczy Mirosław 

Krasnowski, dyrektor targów WINO.  

 

Kto i jakie wina można nadsyłać? 

 

Uczestnikami WINOPL mogą być wyłącznie producenci i przedsiębiorcy, wpisani  

do ewidencji producentów i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron 

pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

prowadzonej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. 

 

Zakres ocenianych win jest bardzo szeroki. Wszystko po to, aby jak najwięcej winiarni 

mogło przesłać swoje wina i tym samym zawalczyć w Konkursie. Własne trunki można 

zgłaszać w następujących kategoriach: 

 

Wina spokojne białe:  

 wytrawne   

 półwytrawne   

 półsłodkie 

 

Wina spokojne różowe:  

 wytrawne   

 półwytrawne   

 półsłodkie 

 

 



 

Wina spokojne czerwone:  

 wytrawne   

 półwytrawne   

 półsłodkie 

 

Wina musujące:  

 wytrawne  

 półwytrawne  

 półsłodkie 

 

Wina spokojne białe słodkie:  

 cukier powyżej 45g/L 

 

Wina specjalne:  

 pomarańczowe (długomacerowane z białych odmian winogron)  

 wzmacniane (likierowe)   

 naturalne  

 inne 

 

Czołowi eksperci w jury Konkursu 

 

Zgłoszone wina zostaną poddane wnikliwej analizie i ocenie przez członków jury.  

W komisji konkursowej zasiądzie wiele znanych i cenionych ekspertów z branży  

w winiarskiej. W składzie jury znajdują się m. in:  

 

 Maciej Łyko - Mistrz Polski Sommelierów 2019 

 Łukasz Głowacki - Vicemistrz Polski Sommelierów 2019 

 Maciej Sokołowski - Vicemistrz Polski Sommelierów 2017 i 2018 

 Dominik Węsierski - Mistrz Polski Zachodniej Sommelierów 2016  

 Adam Tomczak - Mistrz Polski Zachodniej Sommelierów 2014 

 

Jak wziąć udział w Konkursie? 

 

Aby wziąć udział w pierwszej edycji Konkursu Win Polskich wystarczy wypełnić 

formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej Targów WINO 

(LINK). Po wysłaniu formularza, na wskazany adres e-mail zostanie wysłana 

wiadomość, w której znajdują się fiszka, w której należy uzupełnić wszystkie 

niezbędne dane na temat zgłaszanych win. W wiadomości znajdzie również komplet 



 

informacji, jakie zostały podane w formularzu na stronie WWW. Internetowe 

zgłoszenia można nadsyłać do 29 marca 2021 roku.   

 

Fiszki oraz dwie próbki każdego zgłaszanego wina należy dostarczyć do 2 kwietnia 

2021 roku na adres: 

 

Izabela Rogowska  

GARDEN city Restaurants & Catering 

ul. Śniadeckich 25, 60-774 Poznań 

tel. 693 028 866 

z dopiskiem: WINOPL - Konkurs Win Polskich 

 

Atrakcyjne nagrody dla zwycięzców  

 

Najlepsze wina zgłoszone do Konkursu zostaną wyróżnione medalami z trzech 

kruszców: złotego (powyżej 86 punktów), srebrnego (82-85 punktów) oraz brązowego 

(78-81 punktów). Medale może otrzymać maksymalnie 30 procent zgłoszonych win. 

To jednak nie wszystko. Wino z najwyższą liczbą punków w danej kategorii  

i wyróżnione złotym medalem otrzyma ponadto tytuł Czempiona. W przypadku, gdy 

najwyżej ocenione wino nie otrzymało złotego medalu, wówczas tytuł Czempiona nie 

zostanie przyznany.  

 

Wisienką na torcie jest nagroda specjalna - kontrakt na zakup wina o wartości  

5 tysięcy złotych. Laureat tego szczególnego wyróżnienia zostanie wyłoniony spośród 

win z tytułem Czempiona.  

 

Oglądaj finał w Internecie  

 

Finałowe zmagania odbędą się od 8 do 9 kwietnia 2021 roku na terenie 

Międzynarodowych Targów Poznańskich. Obszerną relację z obrad będzie można 

śledzić na facebookowym profilu targów WINO (LINK) oraz na naszej stronie 

internetowej. Już dziś zachęcamy do tego, aby w tych dniach być razem z nami  

i przekonać się, jakie wina zostaną uznane w tym roku za najlepsze w Polsce.  

 

Najważniejsze linki: 

 Strona Konkursu  

 Formularz zgłoszeniowy  

http://bit.ly/WINOPL2021
http://bit.ly/FormularzWINOPL2021


 

 Regulamin 

*** 

Grupa MTP to lider wśród organizatorów imprez wystawienniczych w Polsce  

i Europie Środkowo-Wschodniej, który poza uznanymi w świecie biznesowymi 

imprezami targowymi, organizuje kongresy, konferencje, wydarzenia kulturalne, 

sportowe, w tym megaeventy, przyciągające ponad milion gości z całego świata.  

 

www.GrupaMTP.pl 

 

WINO – Targi Polskich Win i Winnic  – największe wydarzenie w Polsce, 

dedykowane polskiemu winiarstwu. Podczas trzydniowego spotkania najlepsi polscy 

producenci win, cydrów, a także dostawcy technologii i sprzętów winiarskich 

zaprezentują swoje produkty i rozwiązania. Program targów wypełnią komentowane 

degustacje, seminaria i prezentacje branżowe, Wielki Konkurs Polskich Win, a także 

akcenty związane z enoturystyką.  

 

www.targiwino.pl 

 

Kontakt dla mediów  

Mateusz Fąfara  

Tel. +48 539 777 567 

e-mail: mateusz.fafara@grupamtp.pl 

 

 

 

 

 

https://www.targiwino.pl/pl/dla-wystawcy/nagrody/regulamin-winopl-konkurs-win-polskich/

