Nejmilejší dítě žirafy Sophie
PO CELÉM SVĚTĚ

F

TO SOUTĚŽ
Výhra !
Každý měsíc je z celého světa
vybráno 5 miminek, které vyhrají
jedinečný náramek žirafy Sophie.

Na konci roku pak budou mít šanci vyhrát
hlavní cenu.
1 místo: Zlatá žirafa Sophie
2 místo: Stříbrná žirafa Sophie
3 místo: Bronzová žirafa Sophie

Jak se zúčastnit ?
Klid, je to opravdu snadné,,,
1. Pořiďte nejkrásnější fotografii Vašeho miminka s originální hračkou
žirafa Sophie.
2. Poté jděte na stránky soutěže a vložte tuto nejkrásnější fotografii
Vašeho miminka se svou Sophií.
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3. Jakmile se fotografieVašeho miminka objeví na internetové
stránce soutěže, dejte celému světu na vědomí, že i Vaše děťátko
se účastní Celosvětové soutěže o nejmilejší dítě žirafy Sophie.
Nezapomeňte, že estetický vzhled Vašich fotografií se počítá!

Hodně štěstí Vám i Vašemu děťátku!

Rodina žirafy Sophie

** DŮLEŽITÉ - Jedná se pouze o vysvětlující dokument a účast musí být potvrzená přímo na internetových
stránkách soutěže (http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) , aby byla platná.

Chci se účastnit soutěže a vložit svoji fotografii...
Postupujte následovně:
Krok 1 – Přihlaste se na internetovou stránku soutěže a klikněte na “Participate in the contest”
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Klikněte zde
Krok 2 – Vyplněním formuláře zaregistrujte své dítě
DÍTĚ
Křestní jméno*:

Datum narození*:

VAŠE KONTAKTNÍ ÚDAJE
Příjmení:

Jméno*:

E-mail*:

Adresa*:

PSČ*:

Město*:

Země*:

Telefon:

* povinné údaje

PŘIDAT
FOTKU

Krok 3 – Nahrát fotografii děťátka a vybrat rámeček
Pro potvrzení Vaší účasti v Soutěži o nejmilejší dítě žirafy Sophie, prosíme vyberte fotografii:

Vyberte soubor pro vložení
Nebo klikněte a vyhledejte

POTVRĎTE FOTOGRAFII
A VYBERTE RÁMEČEK

Povolené formáty obrázků: JPG, JPEG, PNG – Maximální velikost souboru: 5 MB
UPOZORNĚNÍ! Dle nařízení, „Byli jste upozorněni, že pro jednotlivý vstup není možné vložit více jak jednu fotografii měsíčně“.
Vstupy obsahující několik fotografií nebudou potvrzeny.

Krok 3 - Nahrát fotografii Vašeho děťátka a vybrat rámeček
Pro potvrzení Vaší účasti v Soutěži o nejmilejší dítě žirafy Sophie si můžete vybrat rámeček pro Vaši fotografii.

Zde je obrázek
Vašeho děťátka s žirafou Sophií

Žádné

POTVRDIT FOTOGRAFII
Zrušit a nahrát jinou fotografii

Krok 4 – Vaše účast je zaregistrována
Jakmile bude Vaše fotografie potvrzena, obdržíte email s potvrzením Vaší účasti.
Přivítejte své přátele v soutěži a pošlete jim pozvánku :
E-mail 1:
E-mail 2:

POSLAT

E-mail 3:
Nechci poslat pozvání přátelům

Děkujeme za vaši účast
Nyní Vás zveme k prohlídce fotografií v soutěži

PODÍVAT SE NA FOTKY

Krok 5 – Počkejte na potvrzovací email o Vašem zapsání do Celosvětové soutěže
o fotku nejmilejšího dítěte žirafy Sophie.

Hodně štěstí :)

** DŮLEŽITÉ - Jedná se pouze o vysvětlující dokument a účast musí být potvrzená přímo na internetových
stránkách soutěže (http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) , aby byla platná.

