Nejmilejší dítě žirafy Sophie
P O C E LO M S V E T E

F

TO SÚŤAŽ
Výhra !
Každý mesiac je z celého sveta
vybraných 5 detičiek, ktoré vyhrajú
jedinečný náramok žirafy Sophie.

Na konci roka budú mať šancu vyhrať
hlavnú cenu.
1 miesto : Zlatá žirafa Sophie
2 miesto : Strieborná žirafa Sophie
3 miesto : Bronzová žirafa Sophie

Ako sa zúčastniť ?
Nebojte sa, je to jednoduché ...
1. Vezmite najkrajšiu fotografiu Vášho dieťatka s originálnou hračkou žirafa Sophie. .
2. Prejdite na stránky súťaže a vložte túto krásnu fotografiu Vášho
dieťatka s jeho Sophie.
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

3. Hneď ako sa fotografia Vášho dieťatka objaví na internetovej
stránke súťaže, dajte celému svetu na vedomie, že aj Vaše dieťatko
je účastníkom Celosvetovej súťaže o najmilšie dieťa žirafy Sophie.
Nezabudnite, že estetický vzhľad Vašich fotografií sa počíta !

Veľa šťastia Vám a Vášmu dieťatku !

Rodina žirafy Sophie

** DÔLEŽITÉ – Jedná sa len o vysvetľujúci dokument a účasť musí byť potvrdená
priamo na internetových stránkach súťaže (http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) aby bola platná.

Chcem sa zúčastniť súťaže a vložiť svoju fotografiu ...
Postupujte nasledovne :
Krok 1 – Prihláste sa na internetovú stránku súťaže a kliknite na “Participate in the contest”
http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/

Kliknite tu
Krok 2 – Zaregistrujte svoje dieťa vyplnením formulára
DIEŤA
Krstné meno *:

Dátum narodenia*:

VAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE
Priezvisko:

Meno*:

E-mail*:

Adresa*:

PSČ*:

Mesto*:

Krajina*:

Telefón:

* povinné údaje

PRIDAŤ
MOJU FOTKU

Krok 3 – Nahrať fotografiu dieťatka a vybrať rámček
Pre potvrdenie Vašej účasti v Súťaži o najmilšie dieťa žirafy Sophie, prosím vyberte fotografiu :

Vyberte súbor, ktorý chcete nahrať
alebo kliknite na vyhľadávanie

POTVRĎTE FOTOGRAFIU
A VYBERTE RÁMČEK

Povolené formáty obrázkov : JPG, JPEG, PNG – Maximálna veľkosť súboru : 5 MB
UPOZORNENIE! Podľa nariadenia , “Boli ste upozornení, že pre jednotlivý vstup nie je možné vložiť viac ako jednu fotografiu mesačne ”.
Vstupy obsahujúce niekoľko fotografií nebudú potvrdené

Krok 3 – Nahrať fotografiu Vášho dieťatka a vybrať rámček
Pre potvrdenie Vašej účasti v Súťaži o najmilšie dieťa žirafy Sophie si môžete vybrať rámček pre Vašu fotografiu

Tu je obrázok Vášho
dieťatka s žirafou
Sophiou

Žiadny

POTVRDIŤ FOTOGRAFIU
Zrušiť a nahrať inú fotografiu

Krok 4 – Vaša účasť je zaregistrovaná
Len čo bude Vaša fotografia overená, obdržíte email s potvrdením Vašej účasti.
Privítajte priateľov v súťaži a pošlite im pozvánku
E-mail 1:
E-mail 2:
E-mail 3:

POSLAŤ

Nechcem poslať pozvánku priateľom

Ďakujeme za Vašu účasť
Teraz Vás pozývame prehliadnuť si fotografie v súťaži

POZRIEŤ SA NA FOTKY

Krok 5 – Počkajte na potvrdzujúci email o Vašom zapísaní do Celosvetovej
súťaže o najmilšie dieťa žirafy Sophie.

Veľa šťastia :)

** DÔLEŽITÉ – Jedná sa len o vysvetľujúci dokument a účasť musí byť potvrdená
priamo na internetových stránkach súťaže (http://www3.jeuconcours.fr/thesophielagirafebonniestbaby/) aby bola platná.

