Konkurs na najfajnieszego malucha Sophie la girafe
M I Ę D Z Y N A R O D OW Y

KONKURS F

TOGRAFICZNY
Do wygrania !
Co miesiąc 5.cioro wybieranych na
całym świecie maluchów wygrywa
cenną bransoletkę Sophie la girafe.

Pod koniec roku finaliści miesiąca będą mieli
szansę wygrać nagrodę główną.
1.wsze miejsce : złota Sophie la girafe
2.gie miejsce : srebrna Sophie la girafe
3.cie miejsce : brązowa Sophie la girafe

Jak wziąć udział ?
Nie martwcie się, to łatwe...
1. Weźcie najładniejsze zdjęcie Waszej pociechy z oryginalnie
kupioną Sophie la girafe
2. Wejdźcie na stronę konkursu i zgłoście zdjęcie Waszego
maluszka z Sophie.
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3. Jak tylko zdjęcie Waszej pociechy pojawi się na stronie konkursu,
rozgłoście Jej udział w międzynarodowym konkursie na
« Najfajnieszego malucha Sophie la girafe » wśród
Waszych znajomych, niech głosują.
Nie zapomnijcie estetyczny wygląd zdjęcia się liczy !

Powodzenia !

Rodzina Sophie la girafe

®

*UWAGA – To jest tylko dokument wyjaśniający. Zgłoszenie udziału w konkursie musi zostać dokonane bezpośrednio na stronie konkursu
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) by udział był ważny.

Chcecie wziąć udział w konkursie i zgłosić zdjęcie ...
Oto co musicie zrobić :
Krok 1 – Zalogujcie się na stronie konkursu i kliknijcie « Participate in the contest »
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Kliknijcie w ten przycisk
Krok 2 – Zarejestrujcie Waszą pociechę wypełniając formularz
DZIECKO
Imię*:

Data urodzin*:

KONTAKT DO WAS
Nazwisko:

Imię*:

E-mail*:

Ulica*:

Kod pocztowy*:

Miasto*:

Kraj*:

Telefon:

DODAJCIE
ZDJĘCIE

* pola obowiązkowe

Krok 3 – Dodajcie zdjęcie Waszej pociechy i wybierzcie ramkę
Aby zatwierdzić Wasz udział w konkursie na « Najfajnieszego malucha Sophie la girafe », wybierzcie zdjęcie :

Upuście zdjęcie by je dodać
Lub kliknijcie by przeglądać

ZWERYFIKUJCIE
ZDJĘCIE I WYBIERZCIE
RAMKĘ

Akceptowalne formaty zdjęcia : JPG, JPEG, PNG – maksymalny rozmiar : 5 MB
UWAGA ! Stosownie do przepisu : « Nie wolno dodawać więcej niż jednego zdjęcia na miesiąc lub podczas jednego zgłoszenia »
zgłoszenia zawierające więcej niż jedno zdjęcie lub kilkukrotne zgłoszenia nie będą zatwierdzone.

Krok 3 – Dodajcie zdjęcie Waszego malucha i wybierzcie ramkę
By zatwierdzić Wasz udział w konkursie na « Najfajniejszego malucha Sophie la girafe » proszę wybrać ramkę do
Waszego zdjęcia

Tutaj Wasze zdjęcie z
Waszą pociechą i
Sophie la girafe

Żaden

ZATWIERDZENIE
ZDJĘCIA
Anulujcie i załadujcie inne zdjęcie

Krok 4 – Wasz udział został zarejestrowany
Otrzymacie wiadomość e-mail potwierdzającą Wasz udział gdy zdjęcie Waszej pociech zostanie zweryfikowane.
Poinformujcie Waszych przyjaciół o konkursie wysyłając im zaproszenie :
E-mail 1:
E-mail 2:
E-mail 3:

WYŚLIJ

Nie chcę wysyłać zaproszenia do moich znajomych

Dziękujemy za udział
Teraz zapraszamy Was do obejrzenia zdjęć konkursowych

OGLĄDANIE ZDJĘĆ

Krok 5 – Poczekajcie na e-mail potwierdzający Wasz udział w Międzynarodowym Konkursie
Fotograficznym na « Najfajniejszego malucha Sophie la girafe »

Powodzenia :)

*UWAGA – To jest tylko dokument wyjaśniający. Zgłoszenie udziału w konkursie musi zostać dokonane bezpośrednio na stronie konkursu
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) by udział był ważny.

