De Sophie la Girafe mooiste baby
®

W E R E L DW I J D

FOT

WEDSTRIJD
Om te winnen !
Iedere maand zullen er 5 baby’s van over
de hele wereld gekozen worden die een
waardevolle Sophie de Giraf armband
winnen.

Aan het einde van het jaar hebben zij de
kans om de hoofdprijs te winnen.
1ste plaats: een gouden Sophie la Girafe
2de plaats: een zilveren Sophie la Girafe
3de plaats: een bronzen Sophie la Girafe

Hoe neem je deel?
Maak je geen zorgen, het is heel makkelijk…
1. Maak de allermooiste foto van jouw baby met de originele
Sophie la Girafe
2. Ga naar de website van de wedstrijd en plaats hierop deze
mooie foto van jouw baby met zijn/haar Sophie.
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3. Zodra jouw baby’s foto op de website verschijnt, laat dan
iedereen weten over de deelname van je baby aan de
wereldwijde Sophie la Girafe Mooiste Baby Foto Wedstrijd.
Vergeet niet, de aantrekkelijkheid van jouw foto telt !

Veel succes voor jou en je baby !

De Sophie la girafe familie

** BELANGRIJK – Dit is slechts een toelichting, de deelname moet worden gedaan op de website van de wedstrijd om geldig te zijn
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) in order to be valid.

Wil je deelnemen aan de website en jouw foto plaatsen…
Dan zijn dit de te volgen stappen :
Stap 1 – Log in op de wedstrijd website en klik op “Participate in the contest”
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Klik hier
Stap 2 : Registreer je baby door het invullen van het formulier.
DE BABY
Voornaam*:

Geboortedatum*:

JOUW CONTACTGEGEVENS
Achternaam:

Voornaam*:

Emailadres*:

Addres*:

Postcode*:

Woonplaats*:

Land*:

Telefoonnummer:

* verplichte velden

VOEG MIJN
FOTO TOE

Stap 3 – Upload jouw baby’s foto en selecteer een kader
Om je deelnamen aan de Sophie la Girafe Mooiste Baby Foto Wedstrijd te bevestigen, selecteer je een foto :

Upload het bestand
Of blader om te zoeken

BEVESTIG DE FOTO EN
SELECTEER EEN KADER

Geaccepteerde bestandsformaten: JPG, JPEG, PNG – maximale bestandsgrootte : 5 MB
Attentie! Volgens de regelgeving kan er maar één foto per maand worden ingezonden. Inzendingen bestaande uit meerdere foto’s
zullen niet worden geaccepteerd.

Stap 3 – Upload jouw baby’s foto en selecteer een kader
Om je deelname aan de Sophie de Giraf Mooiste Baby Foto Wedstrijd te bevestigen kies je een kader voor jou foto.

Plaats hier
de foto van jouw baby
en Sophie la Girafe

Geen

BEVESTIG DE FOTO
Annuleer en upload een andere foto

Stap 4 – Je deelname is geregistreerd
Je zal een email ontvangen die je deelname bevestigt zodra jouw foto is geaccepteerd
Nodig je vrienden uit voor de wedstrijd door ze een uitnodiging te sturen :
E-mail 1:
E-mail 2:
E-mail 3:

VERZENDEN

Ik wil geen uitnodigingen sturen naar mijn vrienden

Bedankt voor je deelname
Wij nodigen je uit om de andere foto’s van de wedstrijd te bekijken

BEKIJK FOTO ’S

Stap 5 – Wacht op de bevestigings mail die je deelname aan de wereldwijde Sophie la Girafe
Mooiste Baby Foto Wedstrijd bevestigd

Veel succes :)

** BELANGRIJK – Dit is slechts een toelichting, de deelname moet worden gedaan op de website van de wedstrijd om geldig te zijn
(http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) in order to be valid.

