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„Kadry z dożynek” – konkurs z nagrodami!
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Jak zawsze po żniwach, także i w tym roku przyszedł czas na świętowanie.
Masz zdjęcia z dożynek? Weź udział w naszym konkursie i wygraj zestawy
gadżetów oraz nagrody pieniężne.
Zasady konkursu są proste i przyjemne. Dzielisz się swoimi autorskimi zdjęciami, a my publikujemy je
na portalu agrofakt.pl. Dożynkowe fotografie cieszą oczy tysięcy naszych czytelników, a Ciebie
z pewnością ucieszy gwarantowana nagroda, którą od nas otrzymasz. Co trzeba zrobić? No to po
kolei.

Uchwyciłeś „momenty” tegorocznych dożynek? Pokaż je na
5 zdjęciach
Wyślij nam 5 zdjęć własnego autorstwa. Koniecznie opisz nazwy plików według następującego
schematu: dozynki-miejscowość-2019-co jest na zdjęciu.jpg (np.: dozynki-miekinia-2019-pokazy.jpg).
Do każdego zdjęcia dodaj krótką charakterystykę: co ono przedstawia, a także gdzie, kiedy i przez
kogo zostało wykonane. Nie ograniczaj się i popuść wodze swojej wyobraźni: im ciekawszy opis, tym
lepiej! Teksty do zdjęć powinny mieć długość od 100 do 250 słów. Komplet (zdjęcia plus opisy)
przesyłasz mailem na adres: kontakt@agrofakt.pl. Na Twoje zgłoszenie czekamy przez 7 dni – od 12
do 19 września 2019, do godziny 23:59.

Twoje prace zobaczą tysiące czytelników Agrofaktu
Najciekawsze zdjęcia wraz z opisami opublikujemy od 20 do 22 września 2019 na łamach naszego
portalu – pod imieniem i nazwiskiem autora, w formie galerii zdjęć. Zamieścimy także wpisy z linkami
do poszczególnych galerii na agrofaktowym Facebooku (https://www.facebook.com/Agrofakt/).
W przypadku większej liczby zgłoszeń część galerii może zostać opublikowana dwa, trzy dni później.

Więcej udostępnień, więcej $$$ dla Ciebie
Wygrywa ten post z galerią konkursową, który będzie miał najwięcej udostępnień z profilu Agrofakt
na Facebooku. Autor zwycięskiej galerii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 500 złotych.
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Zdobywca drugiego miejsca otrzymuje 300 złotych, a trzeciego – 200 złotych. Zabawa trwa do 30
września 2019, do godziny 10:00. W tym momencie podliczamy udostępnienia i wyłaniamy
zwycięzców.

Gadżety masz jak w (power)banku!
Każdy, kto wyśle nam prawidłowo wykonane zadanie konkursowe (co oznacza, że jego galeria
zostanie opublikowana na agrofakt.pl), otrzymuje nagrodę rzeczową: kubek i powerbank.

Zapoznaj się koniecznie z regulaminem konkursu!

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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