Софи жирафчето най-красиво бебе
Световен

Фот

конкурс
Спечелете!
Всеки месец, 5 бебета от цял свят,
ще печелят прекрасна гривна Софи
жирафчето.

В края на годината те, ще имат шанс да
спечелят голямата награда.
1во място: Златно жирафче Софи
2ро място: Сребърно жирафче Софи
3то място: Бронзово жирафче Софи

Как да участвате?
Не се притеснявайте, лесно е...
1.

Изберете най- красивата снимка на вашето бебче и
оригиналното жирафче Софи.

2.

Отидете на уебстраницата на конкурса и представете вашата
красива снимка с вашето бебе и неговото Софи.
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3.

Веднага след като снимката на вашето бебе се появи на
уебсайта на конкурса, разпространете на света, че
бебто ви участва в Световния Фото Конкурс „ Софи жирафчето“

Най-Красиво Бебе
Не забравяйте, че естетиката на снимката се брои!

Късмет на вас и вашето бебе!

Фамилията на Sophie la girafe

** ВАЖНО-Това е само информативен документ, за да бъде участието ви валидно, трябва да се запишете директно на уебсайта на конкурса.
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) За да бъде валиден.

Искате да участвате в конкурса и да предстваите вашата снимка...
Ето стъпките, които трябва да следвате :
Стъпка 1 – Впишете се в страницата на уебсайта и кликнете на „Участвам в конкурса“
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Кликнете тук
Стъпка 2 – Регистрирайте вашето бебе, като попълните формата
Бебето
Име*:

Дата на раждане*:

Вашата информация за контакт
Фамилия:

Име*:

E-mail*:

Адрес*:

Пощенски код*:

Град/село*:

Държава*:

Телефон:

Добави моята
снимка

* задължителни полета

Стъпка 3 – Качете вашата снимка и изберете рамка.
За да е валидно участието ви във фото конкурса най-сладко бебе на Софи жирафчето, моля изберете снимка :

Качете файл за прикачане

Потвърдете снимката и

Или кликнете, за да търсите файл

изберете рамка

Снимков формат: JPG, JPEG, PNG – Максимален размер на файла: 5МБ
ВНИМАНИЕ! Съгласно регламента, „Се напомня, че не може да се качва повече от една снимка на месец и на участие“.
Участниците, които се включат с повече от една снимка няма да бъдат валидни

Стъпка 3 – Качете снимката на вашето бебе и изберете рамка.
За да бъде валидно вашето участие във Фото Конкурса Най-Сладко Бебе на Софи жирафчето, може да
изберете рамка на която да прикачите вашата снимка.

Вашата снимка с
вашето бебе и Софи
жирафчето тук

Никой

Потвърдете снимката
Отменете и качете нова снимка

Стъпка 4 – Вашето участие е регистрирано.
След одобрение на вашата снимка, ще получите и-мейл с потвърждение за участие
Разкажете на приятелите си за този конкурс, като им изпратите покани:
E-mail 1:
E-mail 2:
E-mail 3:

ИЗПРАТИ

Hе искам да изпращам покани на приятелите ми

Благодарим Ви, че участвахте
Сега Ви каним да разгледате снимките от конкурса

РАЗГЛЕДАЙ СНИМКИТЕ

Стъпка 5 – Изчакайте и-мейла с потвърждението за успешно вдъхновение на
Световния Софи жирафчето Фото Конкурс Най-Сладко Бебе

Успех :)

** ВАЖНО-Това е само информативен документ, за да бъде участието ви валидно, трябва да се запишете директно на уебсайта на конкурса.
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) За да бъде валиден.

