The Sophie la girafe bonniest baby
®

Παγκόσµιος

Φωτογραφικός
Για να κερδίσετε!
Κάθε μήνα, 5 μωρά επιλέγονται από
όλο τον κόσμο και κερδίζουν ένα
πολύτιμο βραχιόλι Sophie la girafe

Στο τέλος της χρονιά, θα έχουν την
ευκαιρία να κερδίσουν το μεγαλοπρεπή
1η θέση: μια Χρυσή Sophie la girafe
2η θέση: μια Ασημένια Sophie la girafe
3η θέση: μια Μπρούτζινη Sophie la girafe

Πως να συµµετέχετε ?
Μην ανησυχείτε, είναι εύκολο...
1. Πάρτε την πιο όµορφη φωτογραφία του µωρού σας µαζί µε την
Sophie la giraffe
2. Πηγαίντε στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού και υποβάλετε την
όµορφη φωτογραφία του µωρού σας µε την Sophie του.
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3. Όταν η φωτογραφία του µωρού σας εµφανιστεί στην ι
στοσελίδα, διαδώστε στον κόσµο για την συµµετοχή του µωρού
σας στο Παγκόσµιο διαγωνισµό Sophie la girafe Bonniest Baby
Photo
Μην ξεχνάτε, η αισθητική εμφάνιση των φωτογραφιών σας μετράει!

Καλή επιτυχία σε σας και το µωρό σας!

Η οικογένεια Sophie la girafe

** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Αυτό είναι µόνο ένα επεξηγηµατικό έγγραφο και η συµµετοχή πρέπει να γίνει απευθείας στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) για να είναι έγκυρη.

Θέλετε να συµµετέχετε στον διαγωνισµό και να υποβάλετε την φωτογραφία σας...
Δείτε τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσετε:
Βήµα 1 – Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού και πατήστε «Συµµετοχή στον διαγωνισµό»
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Πατήστε εδώ
Βήµα 2 - Καταχωρήστε το µωρό σας συµπληρώνοντας την φόρµα
ΤΟ ΜΩΡΟ
Μικρό όνομα*:

Ημερομηνία γέννησης*:

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ
Επώνυμο:

Μικρό όνομα*:

E-mail*:

Διεύθυνση*:

Ταχυδρομικός κώδικας*:

Περιοχή/Πόλη*:

Χώρα*:

Τηλέφωνο :

* απαιτούμενα πεδία

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ μου

Βήµα 3 – Ανεβάστε την φωτογραφία του µωρού σας και διαλέξτε ένα πλαίσιο
Για να επικυρώσετε την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό The Sophie la girafe Bonniest Baby Photo, παρακαλούμε
επιλέξτε μια φωτογραφία

Drop file to upload
ή πατήστε για να επιλέξετε

ΕΠΙΚΥΡΩΣΤΕ ΤΗΝ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δεκτές μορφές εικόνας: JPG, JPEG, PNG – Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5 MB
ΠΡΟΣΟΧΗ: Under the regulations, “They are reminded that they cannot enter more than one photograph per month and
per entry”. entries comprising or several photographs will not be validated

Βήµα 3 – Ανεβάστε την φωτογραφία του µωρού σας και διαλέξτε ένα πλαίσιο
Για να επικυρώσετε την συμμετοχή σας στον διαγωνισμό Sophie la girafe Bonniest Baby Photo, μπορείτε να διαλέξετε
ένα πλαίσιο για να εφαρμόσετε στην φωτογραφία σας

Η φωτογραφία σας
εδώ µε τον µωρό σας
και την
Sophie la girafe

Κανένα

ΕΠΙΚΥΡΩΣΤΕ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ακυρώστε και ανεβάστε άλλη φωτογραφία

Βήµα 4 – Η συµµετοχή σας έχει καταχωρηθεί
Θα λάβετε ένα email που θα επιβεβαιώνει την συμμετοχή σας όταν η φωτογραφία σας επικυρωθεί
Παρουσιάστε στους φίλους σας τον διαγωνισμό στέλνοντάς τους μια πρόσκληση:
E-mail 1:
E-mail 2:
E-mail 3:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Δεν θέλω να στείλω προσκλήσεις στους φίλους μου

Ευχαριστούµε για την συµµετοχή σας
Τώρα, σας καλούμε να δείτε φωτογραφίες του διαγωνισμού

ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Βήµα 5- Περιµέντε το email της επιβεβαίωσης που επικυρώνει την εγγραφή σας στο Παγκόσµιο
διαγωνισµό Sophie la girafe Bonniest Baby Photo

Καλή τύχη :)

** ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ – Αυτό είναι µόνο ένα επεξηγηµατικό έγγραφο και η συµµετοχή πρέπει να γίνει απευθείας στην ιστοσελίδα του διαγωνισµού
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) για να είναι έγκυρη.

