
  

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PLEBISCYTU KARMA DLA KOTA 2023 

I. Zgłaszanie do plebiscytu 

1. Do plebiscytu KARMA DLA KOTA 2023 mogą być zgłaszane wszelkiego rodzaju karmy dla kotów 

dostępne w polskiej dystrybucji, produkowane w Polsce lub za granicą.  

2. Podmiotami zgłaszającymi nominacje są producenci i/lub działający w ich imieniu dystrybutorzy 
oraz czytelnicy serwisu nowoscihandlowe.pl– zgłoszenia przesyłamy na adres 

redakcja@nowoscihandlowe.pl.  

3. W przypadku zgłoszenia nominacji przez czytelników, umocowani w prawie przedstawiciele 

producentów/dystrybutorów/właścicieli znaków towarowych muszą dodatkowo wyrazić zgodę na 
udział w plebiscycie. Formularz zgody stanowi załącznik nr 1 do regulaminu. 

4. 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. 
5. Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy redakcji najpóźniej w terminie do 7 kwietnia  2023. 
6. 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. Karma sucha 

2. Karma mokra 

3. Przekąski 

 

III. Sprawy administracyjne 

 

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

 

 

IV. Plebiscyt – głosowanie 

 

1. Wszystkie zgłoszenia konkursowe zostaną opublikowane w Internecie pod adresem 

nowoscihandlowe.pl z możliwością oddania na nie głosu. 

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

osoba. System każdorazowo weryfikuje poprawność oddanych głosów za pomocą adresu e-mail. 

Komisja Plebiscytowa zastrzega sobie prawo do systematycznego usuwania/unieważnienia 

głosów oddawanych przez boty oraz głosów oddawanych z jednorazowych/tymczasowych 

adresów mailowych. Każde takie działanie potwierdzone będzie raportem Komisji. 

3. Głosować można od 17  kwietnia godz. 9.00 do 19  kwietnia do godz. 15.00. 

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

5.  Wyniki plebiscytu będą widoczne online. Zostaną również opublikowane na łamach 

serwisów agroindustry.pl oraz nowoscihandlowe.pl 

mailto:redakcja@nowoscihandlowe.pl


  

 

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU plebiscytu serwisu NowościHandlowe.pl  KARMA DLA KOTA  2023 

 

 

 

………………………… ………………… 
   Pieczęć firmowa   Miejsce i data 

 

Karta zgłoszenia/wyrażenia zgody na udział  

w bezpłatnym plebiscycie KARMA DLA KOTA 2023 

Niniejszym zgłaszamy/ wyrażamy zgodę na udział produktów w plebiscycie KARMA DLA KOTA 2023: 

 Nazwa produktu Kategoria 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Materiał graficzny (zdjęcie wybranego opakowania produktu) oraz kartę zgłoszenia przesyłamy na 

adres: redakcja@nowoscihandlowe.pl 

 

Podmiot zgłaszający/wyrażający zgodę: 

 
PEŁNA NAZWA FIRMY:    

OSOBA DO KONTAKTU:       

E-MAIL:  TEL: _   

 

Niniejszym akceptujemy regulamin plebiscytu, dostępny na stronie 

www.nowoscihandlowe.pl  

Termin przesłania zgłoszenia/zgody na udział w plebiscycie upływa 7 kwietnia 2023. 

 

.………………………… 

 (czytelny podpis zgłaszającego) 

http://www.nowoscihandlowe.pl/

