Sophie la girafe Legédesebb baba
®

N E M Z E T KÖ Z I

F

TÓPÁLYÁZAT
Nyerj !
Minden hónapban 5 baba kerül
kiválasztásra a világon, akik nyernek
egy Sophie la girafe karkötőt.

Év végén pedig lehetőségük lesz megnyerni
a fődíjak valamelyikét
1.
2.
3.

helyezett: arany Sophie la girafe
helyezett: ezüst Sophie la girafe
helyezett: bronz Sophie la girafe

Hogyan lehet résztvenni a játékban ?
Ne aggódj, egyszerű
1. Válaszd ki a leghelyesebb fényképet a babádról, amin egy
eredeti Sophie la girafe-fal látható.
2. Menj a verseny weboldalára és válaszd ki a legbájosabb képet
a babádról és Sophie-ról.
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3. Amint a babád képe megjelenik a verseny weboldalán, terjedni
fog a kép a világot bejáró Sophie la girafe legédesebb baba
versenyén.
Figyelj a fotónál az esztétikumra !

Sok szerencsét kívánunk Neked és a babádnak !

Sophie la girafe családja

** Fontos - Ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű Nevezni csak a hivatalos verseny weboldalon lehet, amit itt találsz :
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) in order to be valid.

Szeretnél résztvenni a versenyen és a képet engedélyezed...
Itt vannak a lépések
1.

lépés – Regisztrálj a verseny weboldalán és kattints a ‘Résztveszek a versenyben’ fülre
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Kattints ide
2. lépés – Regisztráld be babádat az űrlap kitöltésével
A BABA
Keresztneve*:

Születésének dátuma*:

A TE ELÉRHETŐSÉGED
Vezetéknév:

Keresztnév*:

E-mail cím*:

Cím*:

Irányítószám*:

Város*:

Ország*:

Telefonszám:

SAJÁT FÉNYKÉP
* szükséges mezők kitöltése kötelező

HOZZÁADÁS

3. lépés – Töltsd fel gyermeked fényképét és válassz keretet
Érvényesítsd részvételi szándékodat a Sophie la girafe legédesebb baba fotópályázatán, kérlek válassz fotót:

Húzd be a képet feltöltéshez
vagy kattints a keresésre

TÖLTSD FEL A FOTÓT

ÉS VÁLA SSZ KERETET

Engedélyezett fájl formátumok: JPG, JPEG, PNG – Maximum fájl méret: 5 MB
FIGYELEM! Szabályok szerint, ‘Egy hónapban csak egy nevezést lehet leadni.’ Csak saját, bejegyzéseket nem tartalmazó, fényképpel l
ehet a versenyben részt venni, több fényképpel, kompromittáló képpel nem lehet nevezni.

3. lépés- Töltsd fel a babád fényképét és válassz keretet
Ahhoz hogy érvényesítsd részvételi szándékodat a Sophie la girafe Legédesebb baba fotópályázatán, válassz
keretet a fotódhoz.

Itt a fényképed a
babáról és Sophie-ról

Egyik sem

ÉRVÉNYESÍTSD A FOTÓT
Mégsem, tölts fel egy másik képet

4. lépés – Nevezésed regisztráltad
Kapni fogsz egy visszaigazoló e-mailt a fényképed érvényesítéséről.
Értesítsd barátaidat, küldj nekik meghívót :
E-mail 1:
E-mail 2:
E-mail 3:

KÜLDÉS

Nem szeretnék meghívót küldeni a barátaimnak

Köszönjük a nevezésed
Nézegesd meg a versenypályázat fotóit

FOTÓ NÉZEGETŐ

5. lépés – Várd a visszaigazoló e-mailt a Nemzetközi Sophie la girafe Legédesebb baba
fotópályázat nevezésedről !

Sok szerencsét ! :)

** Fontos - Ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű Nevezni csak a hivatalos verseny weboldalon lehet, amit itt találsz :
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) in order to be valid.

