The Sophie la girafe bonniest baby
®

WO R L DW I D E

FOT

KONKURRENCE
Sådan vinder du !
Hver måned udvælges og vinder fem
babyer over hele verden et flot Sophie
la Girafe-armbånd.

I slutningen af året får de chancen for at
vinde hovedpræmien.
Førstepræmie: en Guld Sophie la Girafe
Andenpræmie: en Sølv Sophie la Girafe
Tredjepræmie: en Bronze Sophie la Girafe

Hvordan deltager jeg?
Bare rolig det er meget nemt...
1.

Tag det smukkeste billede af din baby med den originale Sophie
la Girafe.

2. Gå til konkurrencens websted, og indsend det smukke billede af
din baby sammen med Sophie.
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3. Så snart billedet af din baby vises på konkurrencens websted,
kan du sprede budskabet om, at din baby deltager i fotokonkur
rencen Worldwide Sophie la Girafe bonniest Baby.
Glem ikke, at det æstetiske udtryk i dit foto tæller!

Held og lykke til dig og din baby!

Sophie la girafe familien

** **VIGTIGT - Dette er kun et vejledende dokument, og deltagelse skal finde sted direkte på konkurrencens hjemmeside
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) for at være gyldig.

Vil du deltage i konkurrencen og indsende dit billede...
Her er de trin, der skal følges:
Trin 1 - Log på konkurrencens websted, og klik på "Deltag i konkurrencen"
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Klik her
Trin 2 - Tilmeld din baby ved at udfylde formularen
BABYEN
Fornavn*:

Fødselsdato*:

DINE KONTAKTOPLYSNINGER
Efternavn:

Fornavn*:

E-mail*:

Adresse*:

Postnummer*:

By*:

Land*:

Telefon:

* obligatoriske felter

TILFØJ MIT
FOTO

Trin 3 - Upload billedet af din baby, og vælg en ramme
Valider din deltagelse i fotokonkurrencen The Sophie la Girafe Bonniest Baby ved at vælge et foto:

Træk og slip en fil til upload
eller klik for at gennemse

VALIDER FOTOET, OG
VÆLG EN RAMME

Brugbare billedformater: JPG, JPEG, PNG - maks. filstørrelse: 5 MB
BEMÆRK! I overensstemmelse med reglerne "mindes de om, at de ikke kan deltage med mere end ét foto pr. måned og pr.
deltagelsesforsøg" Deltagelsesforsøg, der omfatter flere fotos, vil ikke blive valideret.

Trin 3 - Upload billedet af din baby, og vælg en ramme
Valider din deltagelse i fotokonkurrencen The Sophie la Girafe Bonniest Baby ved at vælge en ramme, der skal
placeres omkring dit foto.

Dit billede her med din
baby og
Sophie la Girafe

Intet

VALIDER FOTOET
Annuller, og upload et andet foto

Trin 4 - Din deltagelse er blevet registreret
Du modtager en e-mail indeholdende dit deltagerforslag, når dit foto er blevet valideret.
Præsenter dine venner for konkurrencen ved at sende dem en invitation:
E-mail 1:
E-mail 2:
E-mail 3:

SEND

Jeg vil ikke sende invitationer til mine venner

Tak for din deltagelse – nu vil vi gerne invitere dig til at se konkurrencens fotos
– nu vil vi gerne invitere dig til at se konkurrencens fotos

SE FOTOS

Trin 5 - Vent på den e-mail med bekræftelse, der validerer din deltagelse i babyfotokonkurrencen
Worldwide Sophie la Girafe Bonniest.

Held og lykke :)

** **VIGTIGT - Dette er kun et vejledende dokument, og deltagelse skal finde sted direkte på konkurrencens hjemmeside
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) for at være gyldig..

