
Regulamin Plebiscytu na Najlepszy Roślinny Produkt Roku 2021

§ 1. Organizator i cel plebiscytu

1. Organizatorem Plebiscytu „Najlepszy Roślinny Produkt Roku 2021”,

zwanego dalej Plebiscytem, jest Stowarzyszenia Otwarte Klatki w ramach

Kampanii Roślinniejemy, zwana dalej Organizatorem.

2. Celem Plebiscytu jest wyróżnienie w pełni roślinnych produktów, które

zwróciły uwagę konsumentów w 2021 roku. Plebiscyt promuje roślinne

produkty, aby zwiększyć ich udział w rynku spożywczym i wesprzeć ich

demokratyzację co przyczyni się do zmniejszenia wykorzystania i spożycia

produktów pochodzenia zwierzęcego.

3. Za organizację Plebiscytu w imieniu Organizatora odpowiada powołana

przez niego Kapituła.

§ 2. Zasady organizacji Plebiscytu

1. Za organizację Plebiscytu odpowiada powołana przez Organizatora Kapituła.

2. Plebiscyt podzielony jest na dwa etapy

○ I etap zgłaszania do nominacji do Plebiscytu

○ II etap głosowania nad zakwalifikowanymi nominacjami.

3. Organizator ustala kategorie, w których przeprowadza się Plebiscyt oraz

publikuje je na stronie Plebiscytu wraz z zakwalifikowanymi nominacjami do

każdej z nich.

4. Ustalone na rok 2021 kategorie w Plebiscycie to:

● Najlepszy roślinny produkt 2021 roku

● Roślinny Game Changer 2021 roku

● Najlepszy roślinny debiut gastronomiczny 2021 roku

● Najlepsza nowa marka roślinna 2021 roku

● Najlepsza roślinna strategia marketingowa 2021 roku

● Najlepszy roślinny produkt 2021 roku dla profesjonalistów - nagroda
Chefs for Change



5. Produkty1 nominowane w Plebiscycie muszą spełniać poniższe kryteria:

○ mają w pełni roślinny skład – nie zawierają składników odzwierzęcych

○ stanowią roślinną alternatywę dla tradycyjnych produktów

odzwierzęcych (np. kiełbaski sojowe, w plebiscycie nie są brane pod

uwagę produkty z definicji roślinne np. hummus)

Dodatkowo dla każdej kategorii wyszczególniono poniższe kryteria:

○ Najlepszy roślinny produkt 2021 roku:
i. zadebiutowały na półkach sklepowych w Polsce między 30.11.2020 a

10.12.2021
ii. są łatwo dostępne (ogólnopolska dystrybucja, dostępność w sieciach

handlowych)

○ Roślinny Game Changer 2021- czyli marki które w istotny sposób

wpłynęły na zmiany na rynku produktów roślinnych w Polsce:

Firmy nominowane w tej kategorii w zdecydowany sposób angażują się

w zwiększanie dostępności do roślinnego jedzenia w Polsce,

popularyzują bardziej roślinną dietę poprzez zarówno poszerzanie

oferty produktów czy dań roślinnych na dużą skalę, ale też realizują

działania komunikacyjne, których rezultatem jest oswajanie Polaków z

roślinnym jedzeniem.

○ Najlepszy roślinny debiut gastronomiczny 2021 roku:

W tej kategorii w plebiscycie RoślinnieJemy wyróżnione zostaną

podmioty na szeroko pojętym rynku gastronomicznym, które w okresie

między 30.11.2020 a 10.12.2021 wprowadziły do swojej oferty dania

roślinne lub znacząco przyczyniły się do zwiększania ich dostepności

○ Najlepsza nowa marka roślinna 2021 i produkt z potencjałem na

podbicie serc Polaków - nowa odsłona, promująca debiutujące marki:

i. zadebiutowały na półkach sklepowych w Polsce między

30.11.2020 a 10.12.2021

1 W przypadku kategorii Najlepsza roślinna strategia marketingowa 2021 powyższe kryteria musi
spełniać produkt, którego dotyczy kampania.
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ii. W tej kategorii kryterium szerokiej dostępności odgrywa

drugorzędną rolę, doceniane są nowe, innowacyjne produkty i

podejście.

○ Najlepsza komunikacja produktowa / kampania marketingowa
2021:

W tej kategorii w plebiscycie RoślinnieJemy wyróżnione zostaną

działania z obszaru komunikacyjno-marketingowego promocji

produktów i dań roślinnych, które odznaczyły się wyjątkową

kreatywnością, dotarły do licznego grona odbiorców i przyczyniły się do

popularyzacji bardziej roślinnego odżywiania.

○ Najlepszy roślinny produkt 2021 roku dla profesjonalistów - nagroda

Chefs for Change:

i. jest dostępny w dystrybucji własnej lub poprzez hurtownie w

opakowaniach zbiorczych przystosowanych do potrzeb

gastronomii,

ii. dostępność produktu tymi kanałami jest szeroka, nie wymaga

poszukiwania

iii. produkt w formie hurtowej pojawił się na rynku w Polsce między

30.11.2020 a 10.12.2021 (może być dostępny wcześniej dla

klientów detalicznych, ta kategoria docenia zwrócenie uwagi na

potrzeby branży HoReCa)

iv. produkt został udostępniony jurorom do przetestowania przed

obradami.

6. Organizator może zrezygnować z organizowania głosowania nad którąś z

kategorii jeśli Kapituła uzna, że zgłoszone nominacje nie spełniają kryteriów

danej kategorii lub nominacji spełniających kryteria jest mniej niż wymagany w

danej kategorii limit.
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§ 3. Warunki uczestnictwa / zgłaszania

1. Zgłoszenia produktów do danej kategorii mogą zgłaszać zarówno osoby

indywidualne, jak i firmy.

2. Spośród wszystkich zgłoszonych produktów do nominacji mogą zostać

zakwalifikowane produkty, które weszły do sprzedaży w Polsce pomiędzy 30

listopada 2020 roku a 10 grudnia 2021 roku.

3. Spośród wszystkich zgłoszonych produktów spełniających kryteria w danej

kategorii Kapituła nominuje min. 5 i max. 20 produktów, które następnie

wezmą udział w głosowaniu konsumentów.

4. Firma może uzyskać nominacje maksymalnie 1 produktu w danej kategorii.

5. Firma może uzyskać nominacje w maksymalnie dwóch kategoriach.

6. Ostateczną decyzję co do kategorii, w której dany produkt będzie

nominowany podejmuje Kapituła.
7. Firma może zrezygnować z przyjęcia nominacji dla danego produktu w danej

kategorii.

8. Organizator nie pobiera żadnych opłat ani innych form wynagrodzenia za

nominacje w poszczególnych kategoriach.

§ 4. Zasady głosowania, przebieg i czas trwania Plebiscytu

1. Plebiscyt przebiega dwuetapowo:

a. I etap zgłaszania do nominacji do Kapituły Plebiscytu - poprzez

wypełnienie formularza zgłoszenia. Zgłoszenia może dokonać zarówno

osoba prywatna, jako konsument, jak i firma zgłaszająca własny

produkt. Zgłoszenia będą przyjmowane do 12 grudnia 2021 r. Po tym

terminie spośród wszystkich zgłoszeń Kapituła wybierze nominowane

produkty spełniające w najwyższym stopniu kryteria danych kategorii.

Osoby zgłaszające są uważane za Uczestników Plebiscytu.

b. II etap głosowania nad nominacjami. - Uczestnikiem głosowania może

być każda osoba, poprzez wypełnienie formularza z nominowanymi

produktami w kategoriach: “Najlepszy Roślinny Produkt Roku 2021”,

“Najlepsza Roślinna Nowa Marka Roku 2021”, “Najlepszy Roślinny

Debiut Gastronomiczny 2021” oraz “Roślinny Game Changer 2021”.
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c. Każda osoba może głosować 1 raz, oddając po jednym głosie na

najlepszy produkt w każdej kategorii. Głosowanie wśród konsumentów

odbywać się będzie od 17 grudnia 2021 roku do 16 stycznia 2022 roku.

d. Zwycięzcami w danej kategorii zostaną produkty lub marki z

największą liczbą oddanych głosów dla I, II i III miejsca.

e. Produkty nominowane w kategoriach “Najlepsza strategia

marketingowa 2021” i “Najlepszy roślinny produkt 2021 roku dla

profesjonalistów - nagroda Chefs for Change” będą oceniane przez

powołane przez Kapitułę Plebiscytu jury składające się z ekspertów

danej dziedziny. Obrady jury odbędą się pomiędzy 6 a 16 stycznia.

Jury wyłonią zwycięzców danej kategorii dla I, II i III miejsca.

Dodatkowo jury może przyznać wyróżnienia dla poszczególnych

produktów z odpowiednim uzasadnieniem.

f. W każdej kategorii Kapituła może przyznać wyróżnienia dla

poszczególnych produktów z odpowiednim uzasadnieniem.

§ 5. Kapituła Plebiscytu i jury kategorii eksperckich.

1. Za organizację plebiscytu odpowiada Kapituła powołana przez

Organizatora, wybrana spośród osób działających w Kampanii

Roślinniejemy, składająca się z 3 do 7 osób.

2. Kapituła powołuje dwa oddzielne jury dla każdej z kategorii 1) “Najlepsza
strategia marketingowa 2021” 2) “Najlepszy roślinny produkt 2021 roku
dla profesjonalistów - nagroda Chefs for Change” dla produktów

skierowanych do profesjonalistów. Jury będą składać się z ekspertów

Roślinniejemy, a także zewnętrznych podmiotów specjalizujących się w danej

kategorii. Jury będą składać się z 3 do 7 członków.

§ 6. Nagrody

1. Nagrodą w Plebiscycie jest przyznanie wyróżnionym markom i produktom

tytułów za zajęcie I, II i III miejsca iwyróżnień (wg nazw kategorii) oraz prawo

do wykorzystania znaku zgodnie z zasadami użytkowania.

2. Plebiscyt nie przewiduje nagród w formie pieniężnej.

Zaktualizowano 25.11.2021 r.



§ 7. Prawo do wykorzystania znaku / Zasady użytkowania logotypów i tytułu

Najlepszy Roślinny Produkt Roku 2021

1. Organizator zobowiązuje się do przekazania prawa do wykorzystania

logotypów i tytułów “Najlepszy Roślinny Produkt Roku 2021”, “Najlepsza

Nowa Marka Roślinna Roku 2021”, “Najlepszy Roślinny Debiut

Gastronomiczny 2021”, “Najlepsza roślinna strategia marketingowa 2021”,

“Najlepszy roślinny produkt 2021 roku dla profesjonalistów - Nagroda Chefs

for Change” oraz “Roślinny Game Changer 2021” na zasadzie nieodpłatnej

licencji wyłącznej na okres 28.01.2021 - 31.01.2023 - podmiotom, które zajęły

I, II lub III miejsce, lub otrzymały wyróżnienie w plebiscycie w danej kategorii.

2. W zależności od zajętego w plebiscycie miejsca, wyróżnione podmioty

zobowiązane są korzystać z określonej kolorystyki znaku. Dostępne są dwie

wersje kolorystyczne logotypu, które sprawdzą się zarówno na jasnych, jak i

ciemnych tłach.

3. Logotypy mogą być użyte jedynie w wersjach oryginalnych, dostarczonych

przez organizatorów, z zachowaniem odpowiedniego pola ochronnego

stanowiącego minimum połowę szerokości logotypu.

4. Logotyp i tytuł mogą być wykorzystywane w materiałach drukowanych,

komunikacji online oraz na etykietach wyróżnionych produktów.

5. Prawo do wykorzystania logotypów i tytułów “Najlepszy Roślinny Produkt

Roku 2021”, “Najlepsza Nowa Marka Roślinna Roku 2021”, “Najlepszy

Roślinny Debiut Gastronomiczny 2021”, “Najlepsza roślinna strategia

marketingowa 2021”, “Najlepszy roślinny produkt 2021 roku dla

profesjonalistów - Nagroda Chefs for Change” oraz “Roślinny Game Changer

2021” nie może być wykorzystane w promocji pozycji, które nie zostały

wyróżnione w Plebiscycie RoślinnieJemy.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Biorąc udział w Plebiscycie Uczestnicy podporządkowują się

postanowieniom Regulaminu i wyrażają zgodę na jego treść.

2. Poprzez udział w którymś z etapów Plebiscytu Uczestnicy wyrażają zgodę na

przetwarzanie zawartych w nim danych osobowych w zakresie niezbędnym
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do przeprowadzenia plebiscytu i informowanie ich o działaniach

Stowarzyszenia Otwarte Klatki z siedzibą w Poznaniu przy ul. Grottgera 16/1,

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.

jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781) oraz RODO i potwierdzają zapoznanie się z

Polityką Prywatności

§ 9. Kontakt z Organizatorem
1. Wszelkie pytania i uwagi dotyczące Plebiscytu RoślinnieJemy “Najlepszy

Roślinny Produkt Roku 2021” można kierować na adres

plebiscyt@roslinniejemy.org
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