
3  P R E M I I
*Concurs în limba engleză 

cu mesaje video și desene

dedicat elevilor de 6 - 14 ani,

din județul Iași

**Detalii în regulament,

pe www.twinklestar.ro

05- 20 DECEMBRIE05- 20 DECEMBRIEPerioadă
desfășurare

#JOYCHRISTMASCHALLENGE

SUSȚINĂTORI :SUSȚINĂTORI :

ÎNSCRIERIÎNSCRIERI



1. Lasă un comentariu la postarea concursului de pe pagina de Facebook Twinkle Star

cu numele și vârsta participantului

2. Postează pe pagina ta de Facebook un video de max. 1 minut sau un desen care să

conțină un mesaj în engleză cu 3 lucruri care îți aduc bucurie de Crăciun și adaugă

#joychristmaschallenge

3. Trimite mesaj pe pagina de Facebook Twinkle Star cu: #joychristmaschallenge, ca

să putem valida înscrierea ta în concurs

    Dacă îți place de noi și de prietenii noștri, follow Twinkle Star, Apisrom și Quartz

Matrix pe Facebook (*este opțional, dar ne-ar aduce bucurie să ne urmărești)

REGULAMENT JOY CHRISTMAS CHALLENGE

W H A T  B R I N G S  Y O U  J O Y

A T  C H R I S T M A S ?3 S M A L L  T H I N G S

Criterii de înscriere:

3  P R E M I I
Premiul I:  Cameră foto instant mini (val. aprox. 470 ron)

Premiul al II-lea: Un gadget oferit de Quartz Matrix (* val. aprox. 400 ron)

Premiul de Popularitate va fi acordat participantului care realizează postarea cu

cele mai multe aprecieri: 1 coș cu bunătăți care aduc bucurie de Crăciun (*5

sortimente de miere cremă cu fructe de la Apisrom și mici surprize- val. 110 ron)

Câștigătorii vor fi anunțați pe 20 decembrie ora 15.00:  premiile 1 și 2 vor fi extrase

și va fi anunțat și premiul de popularitate. 

  Premiile nu se pot cumula [În situația în care unul dintre câștigătorii celorlalte

două premii se situează în fruntea clasamentului și la Premiul de Popularitate, 

 acesta din urmă va fi atribuit următoarei persoanei din listă ca număr de

aprecieri].

SUSȚINĂTORI :SUSȚINĂTORI :

Good luck to you all!

https://www.facebook.com/page.twinkle.star/posts/pfbid0tK9QiFVJPRNUWE3xj3i7zTQbzmH7WdMJK48EJ98NqURrPMA1AQRax9mLPSB8LENJl
https://www.facebook.com/page.twinkle.star/posts/pfbid0tK9QiFVJPRNUWE3xj3i7zTQbzmH7WdMJK48EJ98NqURrPMA1AQRax9mLPSB8LENJl
https://www.facebook.com/page.twinkle.star
https://www.facebook.com/Apisrom
https://www.facebook.com/QuartzMatrix

