
Hagyományteremtő karácsonyi édesburgonya fotópályázat 

A verseny célja 

Tavaly nagyon nagy sikert aratott a receptversenyünk, ezért úgy döntöttünk, hogy 
karácsonykor is játékra hívunk titeket! 
 
Fotózzátok le meghitt környezetben az édesburgonyából készült ünnepi fogást, és 
nyerjetek vele édesburgonyát! 
 

Szabályok 

A nyereményjáték (a továbbiakban "Játék, Kampány") szervezője a KO-KO Kft. (7516 
Berzence, Kétnyár u. 2/B., adószám: 11225836-2-14, cégjegyzékszám: 14-09-300724) a 
továbbiakban "Szervező ". 
 
Szervezőhöz az alábbi elérhetőségeken fordulhat a Játékos:  

 info(kukac)edesburgonya.bio  
 +36 20 395 6035 

 
A versenyen bárki részt vehet.  

A Játékosnak a versenyben való részvétellel elfogadja a Szervező Általános Szerződési 
Feltételek szabályzatát, Adatkezelési tájékoztatóját és jelen szabályzatot. 

A beküldött saját készítésű képeknek édesburgonyából készült ételt kell megjeleníteniük. 
A nyerteseket közönségszavazás útján választjuk. A Facebook oldalon való Like-olással 
lehet szavazni. 1 like 1 szavazat. Valamint egy nyertest a szervező munkatársai 
választanak ki. A verseny a meghirdetéstől számítva január 5-éig tart. 

Feltételek: 
- Édesburgonyán alapuljon a recepted.  
- Saját kép legyen! 
- Legalább 3 jó minőségű képet mellékelj az elkészült ételről. 
- A képet legkésőbb december 27-ig juttasd el hozzánk a 
karacsonyifoto@edesburgonya.bio e-mail címre.  

Nyeremények 

1. helyezett: 15 kg édesburgonya + 1 rostos bio almalé édesburgonyával + egy 
édesburgonya.bio fotópályázat nyertes "oklevél"  
2. helyezett: 10 kg édesburgonya + 1 rostos bio almalé édesburgonyával 
3. helyezett: 5 kg édesburgonya + 1 rostos bio almalé édesburgonyával 
Az édesburgonya szavazói pedig egy embert 10 kg édesburgonyával, 1 rostos bio almalé 
édesburgonyával és 1 "közönség kedvenc" kitüntetéssel díjaznak!  
 
A nyeremények másra át nem ruházhatók. 
 
Vegyes rendelkezések 
 



A Szervező vállalja, hogy a hatályos jogszabályok alapján a nyereményekkel kapcsolatban 
felmerülő, a szervezőt terhelő közterhekkel kapcsolatos bevallási, adatszolgáltatási és 
befizetési kötelezettségeit teljesíti.  
 
A hatályos jogszabályi rendelkezésekre tekintettel hiányos vagy nem határidőben történő 
adatszolgáltatás esetén a Szervezőnek nem áll módjában a nyeremény átadása. 
 
A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel. 
 
Jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 
szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak. 
 
Az adatszolgáltatás hiányosságáért (névelírás, e-mail cím elírás, valótlan lakcím, stb.), 
illetve az ezzel kapcsolatos, Játékost terhelő mulasztásért, az értesítési és/vagy átadási 
késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget.  
 
A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra 
képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok 
helytállóságát a Játékokra történő jelentkezés során (vagy azt követően) Szervezőnek 
nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és 
anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli.  
 

 


