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Paragraf 1: Organizator 
 
1.1 Organizatorem konkursu „Produkt Roku - Wybór Polaków” 

(zwanego dalej „Konkursem”) jest firma POY DACH BVBA z siedzibą 
w Belgii: Mechelsesteenweg 455/7 1950 Kraainem Bruksela oraz z 
adresem kontaktowym w Polsce: ul. Bałuckiego 20/3 02-557 
Warszawa (zwana dalej „Organizatorem”).   

1.2 Organizator ma na celu wyróżnienie nowych lub innowacyjnych 
produktów i usług wprowadzanych na rynek polski w ramach 
konkursu pod tytułem „Produkt Roku - Wybór Polaków”. 

1.3 Niniejszy regulamin dotyczy edycji 2019 konkursu i zastępuje w 
całości poprzednie wersje regulaminu. 

 
Paragraf 2: Warunki udziału 
 
2.1 Konkurs przeznaczony jest dla usługodawców, producentów i/lub 

dystrybutorów innowacyjnych, nowych lub zmodyfikowanych 
produktów i usług skierowanych do konsumenta. 

2.2 Zgłaszane produkty i usługi mogą być oferowane pod marką 
producenta, dystrybutora lub sieci handlowej. W przypadku marek 
własnych sieci handlowych dopuszcza się udział jedynie produktów, 
których oznaczenie nie nawiązuje w sposób jednoznaczny do marki 
sieci handlowej. 

2.3 Produkty i usługi muszą być po raz pierwszy wprowadzone na 
Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 01/01/2017.   

2.4 Dopuszcza się zgłoszenie przez jeden podmiot więcej niż jednego 
produktu (linii produktów) lub usługi do tej samej edycji i kategorii 
konkursu jeśli występują one pod innymi markami. 

2.5 Dopuszcza się ponowne zgłoszenie (do kolejnej edycji Konkursu) 
tego samego produktu, o ile nie został on wcześniej laureatem 
Konkursu oraz o ile spełnione jest kryterium określone w par. 2.3. 
niniejszego Regulaminu. 

 
Paragraf 3. Procedura zgłoszeń oraz tworzenia kategorii 
 
3.1 Wypełniony formularz zgłoszeniowy online powinien być przesłany 

do Organizatora poprzez stronę www.produktroku.pl najpóźniej 
ostatniego dnia przyjmowania zgłoszeń. 

3.2 Po przesłaniu zgłoszenia zgłaszający przekaże próbki (ilość do 
uzgodnienia) produktów na adres: Produkt Roku – Wybór Polaków 
ul. Bałuckiego 20/3; 02-557 Warszawa. 

3.3 W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia Organizator 
wystawi dokument zamówienia, potwierdzający zobowiązanie 
zgłaszającego do uiszczenia opłaty badawczej (w przypadku 
zakwalifikowania do udziału w konkursie) oraz opłaty licencyjnej (w 
przypadku zwycięstwa zgłaszanego produktu lub usługi w swojej 
kategorii, w konkursie).  

3.4 Po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń Organizator podzieli 
zgłoszone produkty i usługi na kategorie. W każdej kategorii muszą 
znaleźć się minimum 2 produkty/usługi, które można porównać. 

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikowania, dodawania 
lub likwidowania kategorii zgodnie z charakterem i liczbą 
otrzymanych zgłoszeń. 

 
Paragraf 4. Proces wyłaniania laureatów 
 

4.1 Pierwszym etapem jest zgłoszenie produktu lub usługi przez 
formularz zgłoszeniowy on-line. Formularz dostępny jest na stronie 
internetowej Organizatora www.produktroku.pl. 

4.2 Drugi etap stanowi weryfikacja zgłoszenia przez Komitet Ekspertów 
(wybrany przez Organizatora panel ekspertów w dziedzinach takich 
jak: handel, wzornictwo przemysłowe, komunikacja marketingowa). 
Komitet Ekspertów dokonuje oceny zgodności zgłoszeń (oraz 
przesłanych próbek produktów) z zapisami niniejszego regulaminu 
określonymi w paragrafie 2.  

4.3 W kolejnym etapie odbywa się badanie konsumenckie. Badanie 
metodą CAWI realizuje wyspecjalizowana, niezależna agencja 
badawcza. Badanie przeprowadzane jest na reprezentatywnej 
próbie 3500 mieszkańców Polski. Ocenie podlegają trzy główne 
kryteria: postrzegana innowacyjność, atrakcyjność oraz intencja 
zakupu lub skorzystania z produktu czy usługi. Niezależna firma 
badawcza (Nielsen), która realizuje badanie odpowiada także za 
podliczenie wyników i w konsekwencji wskazuje laureatów.   

 
Paragraf 5. Opłaty konkursowe 
 
5.1 Zgłoszenie do konkursu jest bezpłatne. 
5.2 Firmy, których produkty lub usługi zostaną zakwalifikowane do 

konkursu zobowiązują się do zapłaty na rzecz Organizatora, kwoty 
należnej za udział w badaniu, a w zamian otrzymają wyniki i 
szczegółową analizę badań przeprowadzonych w swojej kategorii. 
Uiszczenie opłaty jest warunkiem uwzględnienia produktu lub usługi 
w badaniu. 

5.3 Firmy, których produkty lub usługi zwyciężyły w swoich kategoriach, 
zobowiązują się do zapłaty na rzecz Organizatora, opłaty licencyjnej 
za możliwość posługiwania się godłem „Produkt Roku - Wybór 
Polaków” na wszelkich płaszczyznach komunikacji marketingowej. 

5.4 Podstawą do płatności będą faktury VAT wystawione przez 
Organizatora.   

 
Paragraf 6. Odpowiedzialność Zgłaszającego 
 
6.1 Zgłaszający zobowiązuje się w formularzu zgłoszeniowym podać 

aktualne i prawdziwe informacje.  
6.2 W żadnym wypadku Organizator nie może być pociągnięty do 

odpowiedzialności za spór pomiędzy zgłaszającymi produkty lub 
usługi w tej samej kategorii i zastrzega sobie prawo do zlikwidowania 
całej kategorii, jeżeli spór będzie zagrażał wizerunkowi konkursu. 

6.3 Zgłaszający oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie i inne 
prawa odnoszące się do danych (informacji, zdjęć, oprogramowania, 
marki), które zostały przekazane Organizatorowi.  W przypadku 
naruszenia praw Zgłaszający poniesie pełną odpowiedzialność 
finansową i prawną. 

 
Paragraf 7. Poufność 
 
7.1 Wszystkie informacje i dokumenty przedłożone przez Zgłaszającego 

przed zatwierdzeniem przez Komitet Ekspertów i nie przedstawione 
przez Organizatora w ramach konkursu pozostaną ściśle poufne.  

7.2 Wszelkie informacje dotyczące zwycięzców przechowywane przez 
Organizatora w celu organizacji konkursu będą mogły być ujawnione 
dopiero po ogłoszeniu wyników konkursu. Informacje te nie mogą 
być ujawniane opinii publicznej ani publikowane bez zgody 
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zainteresowanych stron, z wyjątkiem materiałów stanowiących 
integralną część konkursu.  

7.3 Pliki wypełnionych formularzy zgłoszeniowych będą 
przechowywane przez Organizatora i nie zostaną zwrócone 
kandydatom. Przekazane próbki produktów będą przechowywane 
przez Organizatora i nie podlegają zwrotowi.  

7.4 W żadnym przypadku nie zostaną ujawnione, opublikowane ani 
wykorzystane wyniki badania produktów i usług, które nie wygrały 
w konkursie. Informacja ta zostanie przekazana wyłącznie do użytku 
wewnętrznego biorących udział w konkursie firm. 

 
Paragraf 8. Siła wyższa 
 
8.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany, rozszerzenia, 

przesunięcia, skrócenia, zawieszenia lub odwołania konkursu bez 
okresu wypowiedzenia w przypadku wystąpienia siły wyższej lub 
zdarzeń pozostających poza jego kontrolą. Organizator zostaje 
wyłączony z odpowiedzialności i uczestnicy nie mogą dochodzić 
odszkodowania. 

 
Paragraf 9. Wycofanie z konkursu 
 
9.1 Wycofanie zgłoszenia do konkursu może nastąpić najpóźniej do dnia 

zatwierdzenia zgłoszenia przez Komitet Ekspertów. Po zatwierdzeniu 
zgłoszenia, które zostanie formalnie potwierdzone uczestnikom, 
zgłoszenie będzie uznawane za wiążące. 

 
Paragraf 10. Licencja na Godło „Produkt Roku - Wybór Polaków”     
 
10.1 Godło „Produkt Roku - Wybór Polaków” jest znakiem słowno-

graficznym zarejestrowanym w Urzędzie Patentowym RP pod nr R-
194748. 

10.2 Produkty lub usługi, które wygrają konkurs w swoich kategoriach  
(i wyłącznie one) otrzymają prawo do wykorzystania Godła Produkt 
Roku - Wybór Polaków (zwane dalej „Godłem”) na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

10.3 Wykorzystanie Godła i wszelka komunikacja dotycząca wygranej 
możliwe są od momentu oficjalnego ogłoszenia wyników przez 
Organizatora, przez okres 12 miesięcy.  

10.4 Godło może być wykorzystywane wyłącznie do promocji produktów 
i usług, które wygrały w swoich kategoriach - dokładnie tych, które 
zostały zgłoszone do konkursu: ta sama nazwa, wymiary 
opakowania, receptura. Zmiany produktu w okresie korzystania z 
logo są dozwolone, o ile nie wpływają zasadniczo na skład lub 
funkcję produktu oraz jeśli zmiany opakowania nie sprawią, że 
konsument nie rozpozna produktu przedstawionego w badaniu. 
Ocena ta pozostaje w gestii zwycięzcy. Organizator jest do dyspozycji 
zwycięzców było pomóc i doradzić w tej kwestii. W przypadku 
zmiany kodu EAN, potrzebna jest uprzednia zgoda Organizatora. 

10.5 Godło może być stosowane wyłącznie w całości i zgodnie z 
wytycznymi dostarczonymi przez Organizatora. 

10.6 Laureaci mają obowiązek przedstawienia Organizatorowi do 
akceptacji wszystkie projekty wykorzystujące Godło przed 
udostępnieniem ich publicznie. 

10.7 Godło nie może być stosowane jednocześnie z logo lub bezpośrednią 
wzmianką o konkurencji, o ile Organizator nie wyrazi na to zgody. 

10.8 Laureaci są zobowiązani do monitorowania czasu wykorzystywania 
Godła i nieposługiwania się nim po zakończeniu licencji. Produkty 
oznaczone Godłem nie powinny być zatowarowywane po terminie 
kończącym licencję. Te które znajdą się na pólkach przed upływem 
powyższego terminu mają prawo na nich pozostać do momentu 
wyprzedania się. Organizator zobowiązuje Laureatów, aby po 
wygaśnięciu licencji kolejne partie produktów, które pojawią się w 
handlu nie były już opatrzone Godłem. 

10.9 Używając Godła należy zamieścić informację o badaniu według zasad 
wymienionych w Wytycznych używania Godła przekazanych przez 
Organizatora.  

 
Paragraf 11. Działania promocyjne     
 
11.1 Firmy, których produkty lub usługi zwyciężyły w konkursie 

upoważniają Organizatora do rozpowszechniania nazwy, adresu 
strony www oraz zdjęć nagrodzonych produktów i usług wraz z 
analizą jakościową wyników przeprowadzonych badań jako część 
publikacji i promocji Konkursu. 

11.2 Organizator ma możliwość grupowania całości lub części 
nagrodzonych produktów i usług w celu organizowania działań 
promocyjnych związanych z produktami wyróżnionymi w konkursie. 
Prawo to ograniczone jest do Organizatora i do oficjalnych 
partnerów konkursu. Pozostałe podmioty mają prawo komunikacji 
związanej z konkursem wyłącznie w imieniu własnym oraz w 
odniesieniu do swoich zwycięskich produktów lub usług. 

 
Paragraf 12. Postanowienia końcowe 
 
12.1 Organizator zobowiązuje się do wykonania usług zgodnie z 

najlepszymi standardami oferując uczestnikom korzyści wynikające 
z rozwoju projektu „Voted Product of the Year” na świecie.  

12.2 Wszelkie kwestie sporne dotyczące stosowania niniejszego 
Regulaminu należą wyłącznie do decyzji Organizatora. 
 


