ACT ADITIONAL 2 DIN 24.11.2009 LA
REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE
„Clubul Maggi”
15.10.2009 – 15.02.2010
Regulamentul campaniei promotionale „Clubul Maggi” se modifica dupa cum urmeaza:
La Articolul 4.5. al Sectiunii 4 „MECANISMUL CAMPANIEI” se modifica cu:
4.5.
Din data de 24.11.2009, ora 12:00:00 PM, un Participant poate acumula puncte doar daca este logat in
contul sau creat pe www.maggi.ro, dupa cum urmeaza:
- 10 puncte - Persoanele care au deja cont pe www.maggi.ro creat inainte de inceputul Campaniei. Punctele sunt
atribute la primul login dupa email-ul de anuntare a Campaniei. Punctele se acorda o singura data pe intreaga durata a
Campaniei.
- 5 puncte - Persoanele existente in baza de date Nestle care isi creeaza cont dand click pe link-ul din email-ul de
anuntare a Campaniei. Punctele se acorda o singura data pe intreaga durata a Campaniei.
- 3 puncte - Vizita pe site a unui Participant. Se vor acorda 3 (trei) puncte pe zi (intre 00:00:00 si 23:59:59) la accesarea
site-ului www.maggi.ro si doar daca navigarea se face dupa ce Participantul s-a logat in contul sau din Clubul Maggi.
- 5 puncte - Comentariu trimis si aprobat, aferent retetelor publicate pe www.maggi.ro. In fiecare zi, un participant
poate trimite un numar nelimitat de comentarii, dar vor fi punctate doar primele 5 comentarii trimise pe decursul unei
zile calendaristice (intre 00:00:00 si 23:59:59) si aprobate. Un comentariu este aprobat daca respecta prevederile
Regulamentului oficial.
- 5 puncte - Votul unei retete. Un Participant nu poate vota mai mult de 7 (sapte) retete in decurs de o saptamana si
pentru fiecare reteta nu poate acorda mai mult de 1 (un) vot.
- 5 puncte - Recomandarea unei retete sau a unui articol catre un prieten prin accesarea butonului "Recomanda unei
prietene". Punctele se acorda doar daca prietenul deschide email-ul de recomandare. Un participant poate trimite un
numar nelimitat de recomandari, dar vor fi punctate doar 10 (zece) recomandari trimise in decursul unei zile
calendaristice (intre 00:00:00 si 23:59:59).
- 30 puncte - Invitarea unui prieten in Clubul Maggi si acceptul sau de a-si crea cont pe www.maggi.ro. Punctele vor fi
acordate doar daca prietenul invitat acceseaza www.maggi.ro, dand click de pe link-ul din e-mailul de invitare si isi
creeaza un cont valid pe site-ul www.maggi.ro. Un Participant poate invita un numar nelimitat de prieteni si va fi
punctat pentru fiecare invitatie facuta conform prezentului Regulament.
- 0 puncte - Trimiterea unei retete culinare (ciorba, salata, garnitura, fel principal) pe www.maggi.ro, accesand optiunea
« Trimite o reteta », si care contine sau nu produse comercializate de catre Nestle Romania pe teritoriul Romaniei din
gama Maggi, in lista de ingrediente si in metoda de preparare. O reteta este aprobata si postata pe www.maggi.ro daca
respecta prevederile prezentului Regulament. Un Participant poate trimite un numar nelimitat de retete daca respecta
prevederile prezentului Regulament.
- 25 puncte - Raspunsul acordat la intrebarea lunara adresata pe www.maggi.ro care presupune bifarea unei variante
de raspuns sau trimiterea unui raspuns care sa se incadreze in maximum 300 de caractere. Punctele se acorda o singura
data pentru fiecare intrebare nou postata in cadrul unei editii.
- 25 puncte - Completarea chestionarului din sectiunea Club Maggi de pe www.maggi.ro. Punctele se acorda o singura
data pentru completarea integrala a chestionarului.
- 5 puncte - Raspunsul la intrebarea “Tu ce faci ca sa ai un stil de viata echilibrat?”. Un participant are dreptul de a
raspunde la intrebare o singura data in cadrul unei editii. Punctele se acorda o singura data si doar pentru raspunsurile
acceptate de Organizator conform prevederilor prezentului Regulament (vezi art.4.6). Participantii care au trimis pana
la data de 24.11.2009, ora 11:59:59 AM ( in editia a II-a ) un raspuns la aceasta intrebare nu mai au dreptul de a
raspunde. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu publica materialele primite de la Participanti.
Aprobarea unui material se va face, dupa cum urmeaza:
a) in cel mai scurt termen posibil, dar nu mai tarziu de 10 zile lucratoare de la trimiterea sa de catre un participant
pentru materialele care implica acumularea de puncte;
b) ) in cel mai scurt termen posibil, dar nu mai tarziu de 25 zile lucratoare de la trimiterea sa de catre un participant
pentru materialele care nu aduc puncte.

Exceptie fac cazurile independente de vointa Organizatorului, precum dar fara a se limita la probleme tehnice legate de
sistemul informatic care gazduieste site-ul.
Participantii care au trimis materiale ce necesita moderare pana la data de 24.11.2009, ora 11:59:59 AM vor primi
puncte conform Regulamentului oficial al campaniei. Materialele trimise dupa aceasta data se vor puncta confom Art.
4.5. din prezentul Act aditional.
Restul prevederilor Regulamentului oficial raman neschimbate.
Prezentul Act Aditional a fost semnat si autentificat in prezenta unui Notar Public la data de 24.11.2009, in 5
exemplare.

