
 
 

 
 
 
 
 

REGULAMIN  
 
 

 
I. Zgłaszanie do plebiscytu 

1. Do plebiscytu  na najlepsze  opakowania produktów mleczarskich mogą być zgłaszane wszystkie opakowania 
produktów dystrybuowanych na terenie Polski. Produkty mleczarskie w rozumieniu tego regulaminu to 
żywność wyprodukowana na bazie mleka, bez dodatku tłuszczów roślinnych. 

2. Podmiotami zgłaszającymi nominacje muszą być umocowani w prawie przedstawiciele 
producentów/dystrybutorów/właścicieli znaków towarowych. 

3. Podczas zgłaszania nominacji należy zadeklarować konkretną kategorię.  Formularz zgłoszeniowy stanowi 
załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. Podmiot zgłaszający w każdej kategorii może zgłosić maksymalnie dwa opakowania.  
5. Organizator zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zgłoszenia do plebiscytu, jeśli uzna, że treść zgłoszenia narusza 

dobre zasady, jest niezgodna z obowiązującym prawem lub jest przygotowana w sposób nieatrakcyjny dla 
czytelnika. 

6. Zgłoszenie do Plebiscytu wraz z załącznikami należy przesłać mailem (biuro@bikotech.pl) najpóźniej w 
terminie do 15 lutego 2022. Jako załącznik do karty zgłoszenia wystarczy jedno zdjęcie produktu.  

7. Organizator dopuszcza dodatkowe materiały (opisy tekstowe: historię opakowania, jego związek z regionem 
etc), które mogą być opublikowane dodatkowo w serwisie bez ponoszenia dodatkowych opłat. Ostateczną 
decyzję o publikacji podejmuje organizator, po zapoznaniu się z materiałami. 

 
II. Kategorie konkursowe  

 

1. Opakowanie sera 

2. Opakowanie sera konfekcjonowanego 

3. Opakowanie twarogu 
4. Opakowanie jogurtu 

5. Opakowanie mleka 

6. Opakowanie produktów dedykowanych dzieciom 
7. Opakowanie masła 

8. Opakowanie deserów mlecznych 

9. Opakowanie produktów mleczarskich do smarowania 

10. Opakowanie śmietan i śmietanek 
11. Opakowanie kefirów i maślanek 

 
III. Sprawy administracyjne 

 
1. Organizatorem rankingu jest firma Bikotech sp. z o.o., wydawca serwisu nowościhandlowe.pl,  z siedzibą przy 

ul. Kościuszki 29 w Żorach. 
2. W przypadku zwycięstwa w danej kategorii - zgłaszający ma prawo do wykorzystania logo plebiscytu na 

wszelkich materiałach reklamowych, bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
3. Wszelkie sprawy sporne mogą być rozstrzygane polubownie, w tym reklamacje – na piśmie.  
 

 
IV. Plebiscyt - głosowanie 

1. Wszystkie zgłoszenia konkursowe zostaną opublikowane w Internecie pod adresem 
www.nowoscihandlowe.pl z możliwością oddania na nie głosu. 

2. W Plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem serwisu może oddać każda osoba. W 

serwisie z jednego adresu IP można oddać jeden głos dziennie. 
3. Głosować będzie można od 1 marca godz. 8.00 do 31 marca do godz. 18.00. 

4. Nominacje, które uzyskały największą liczbę punktów w danej kategorii, zostają zwycięzcami. 

5. Komisja Plebiscytowa zastrzega sobie prawo do systematycznego usuwania/unieważnienia głosów 

oddawanych przez boty. Każde takie działanie potwierdzone będzie raportem Komisji. 
6.  Wyniki rankingu będą widoczne online. Zostaną również opublikowane na łamach serwisów 

agroindustry.pl oraz nowoscihandlowe.pl 
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