
Versenyszabályzat

Kérjük, olvasd el figyelmesen az alábbi versenyszabályzatot! Esetleges további
kérdéseidet várjuk a versenyszabályzat végén szereplő emailcímen.

1.  Fontos  kitétel,  hogy recepted  fő  alapanyaga  a  kiírásban  megjelölt  Prima Maroni 
termékek valamelyike legyen, valamint, hogy a receptben felhasználj legalább egy Spar
márkaterméket  is  (névvel  és  kiszereléssel  megjelölve,  ami  nem  gesztenye).  A 
Sparüzletek  listáját  a  linkre  kattintva  éred  el:  http://maroni.hu/spar.pdf 
http://maroni.hu/interspar.pdf     

A Prima Maroni Kft. egy-egy termékcsomaggal kívánja támogatni a jelentkező bloggereket
a receptek elkészítésében:

Valamelyik Spar üzletben vásárolj az alábbi termékeinkből:

-Maroni Fehérarany gesztenyepüré (250 g)
-Maroni Bio gesztenyepüré (250 g)
-Maroni Édesítőszeres gesztenyepüré (250 g)
-Hámozott egész gesztenye (200 g)
-Natúr gesztenye (125 g).

Kérj külön egy készpénzes fizetésű számlát, a következő névre kiállítva: Prima Maroni Kft. 
1211 Budapest Déli-bekötő út 8. A következő termékek valamelyikének árát áll módunkban 
visszatéríteni:  A három Maroni  gesztenyepüré egyikét,  vagy a 200 grammos hámozott 
egész gesztenyét, vagy a 125 grammos natúr gesztenyét.

A vásárolt gesztenyetermékeket a pályázati anyagod leadását követően visszatérítjük!
Ehhez kérjük, postázd a számlát (a borítékon feltüntetve neved és postacímed) nekünk.

2. A játékban csak a Prima Maroni Kft által gyártott Maroni márkájú gesztenye termékek
vehetnek részt.

3.  A  gesztenye  a  recept  megnevezésben  is  jelenjen  meg  (pl.  Diabetikus  meggyes 
gesztenye torta, Gesztenyés pulyka aszalt szilvával, stb.). A beküldött fotókon szerepeljen
a felhasznált gesztenyés termék is.

Egy pályázó kategóriánként egy recepttel nevezhet a versenyre.

4.  Elkészült  receptedet  a  www.gesztenyepure.hu oldalon  keresztül  várjuk.  A 
pályázatodban kérjük pontosan jelezd, a:

• a recept nevét (amiben szerepel a gesztenye kifejezés is)
• a hozzávalók pontos listáját, az anyaghányadok megjelölésével és kiemelve, milyen
• Spar márkaterméket használtál fel
• a recept elkészítésének szöveges részletezését

http://www.gesztenyepure.hu/
http://maroni.hu/interspar.pdf
http://maroni.hu/spar.pdf


5. Ne feledd csatolni az elkészült étel fotóját is! Ételfotódat jpg formátumban várjuk. Fotóid
minimum1024x3072  pixel  méretűek  legyenek,  azonban  maximális  méretük  ne  haladja 
meg a 3 MB-ot.

6. A versenyben való részvétel feltétele, hogy az elkészült étel blogodban megjelenjen, az
alábbi felhívással és linkkel kiegészítve:
További gesztenyés receptek: www.gesztenyepure.hu 

7.  A győzteseknek  járó  Spar  utalvány  készpénzre  nem  váltható,  de  átruházható  és 
2011.12.31-ig  felhasználható  a  SPAR,  INTERSPAR  és  Kaisers  üzlethálózatban.  Az 
utalványokkal való fizetés esetén SPAR pénzt nem tud visszaadni.

8.  Jogi  kiegészítés A recepteket  és  a  fényképeket  az  elkészítő  nevével  feltüntetve 
felhasználhatjuk a  www.gesztenyepure.hu,  www.maroni.hu oldalán,  Facebook felületén, 
illetve Pr- cikkben térítés nélkül hivatkozhatunk a receptekre és a képeket illusztrációként 
használhatjuk fel, saját, illetve más online és offline felületeken.

9. További kérdéseidet a maroniverseny@gmail.com e-mail címen várjuk.

mailto:maroniverseny@gmail.com
http://www.maroni.hu/
http://www.gesztenyepure.hu/
http://www.gesztenyepure.hu/

