
 

 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU I OCENY MASŁO 2023 

Plebiscyt i Ocena MASŁO 2023 mają na celu promocję masła dostępnego na polskim rynku, 

poprzez wyłonienie najsmaczniejszych i najpiękniej opakowanych produktów. Opakowania 

ocenią internauci, natomiast oceny sensorycznej dokonają uczestnicy V Forum Technologii 

Żywności. 

I. Zgłaszanie produktów do plebiscytu i oceny MASŁO 2023 

1. Do plebiscytu i oceny mogą być zgłaszane produkty, które, wg polskiego prawa, 

oznakowane są na opakowaniu jako masło (również masło ¾ i inne). 

2. Podmiotami zgłaszającymi do Konkursu mogą być ich producenci lub działający 

w ich imieniu dystrybutorzy. 

3. Zgłoszenie, wraz z wizualizacją produktu, należy przesłać mailem na adres 

biuro@bikotech.pl w terminie do 17 lutego 2023 r. W dniach 28 - 29 marca (do 

godziny 14:00) zgłaszający dostarcza do organizatora próbki do degustacji w 

ilości co najmniej trzech opakowań jednostkowych, łącznie nie mniej niż 500 

gram. Próbki należy dostarczyć do hotelu Rudnik, ul. Miła 2, 86-300 Grudziądz. 

 

II. Przebieg oceny MASŁO 2023 

1. Wszystkie zgłoszone produkty zostaną ocenione w dwóch kategoriach: 

 Kategoria pierwsza: Internetowy Plebiscyt na Najlepsze Opakowanie Masła: 

o Zgłoszenia konkursowe zostaną opublikowane w Internecie pod adresem 

nowoscihandlowe.pl z możliwością oddania na nie głosu. 

o W Plebiscycie głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem serwisu może 

oddad każda osoba. System każdorazowo weryfikuje poprawnośd oddanych 

głosów za pomocą adresu e-mail. Komisja Plebiscytowa zastrzega sobie prawo do 

systematycznego usuwania/unieważnienia głosów oddawanych przez boty. Każde 

takie działanie potwierdzone będzie raportem Komisji. 

o Głosowad można od 21 lutego godz. 9.00 do 8 marca do godz. 15.00. 

o Trzy nominacje, które uzyskają największą liczbę głosów, zostają zwycięzcami. 

o Wyniki plebiscytu będą widoczne online.  

 Kategoria druga: Konsumencka Ocena Sensoryczna Masła Piątego Forum 

Technologii Żywności 

o Każdy uczestnik V Forum Technologii Żywności w Grudziądzu będzie mógł oddad swój 

głos, wybierając najlepsze, jego zdaniem, masło. Ocena sensoryczna będzie odbywad 

się na zakodowanych próbkach zgłoszonych produktów. 

o Każdy głos oznacza jeden punkt. Wygrywają trzy masła, które otrzymają największą 

liczbę punktów. 
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IV Nagrody i ogłoszenie wyników 

1. W każdej kategorii konkursowej wygrywają trzy produkty z największą liczbą 

punktów/głosów. 

2. Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów odbędzie się w trakcie V Forum 

Technologii Żywności w Grudziądzu. 

V Sprawy administracyjne 

 
1. Organizatorem plebiscytu jest firma Bikotech sp. z o.o., wydawca serwisu 

nowoscihandlowe.pl, z siedzibą przy ul. Kościuszki 29 w Żorach. 

2. W przypadku zwycięstwa - zgłaszający ma prawo do wykorzystania logo 

plebiscytu na wszelkich materiałach reklamowych, bez ponoszenia dodatkowych 

kosztów. 

3. Udział w plebiscycie jest bezpłatny. 

4. Wszelkie sprawy sporne mogą być rozstrzygane polubownie, w tym reklamacje – 

na piśmie. 

 

 

 


