
“Jak uczestniczyc w zrobieniu odcisku dloni i przeslaniu nadziei”  

 

Language of your nation: (Polish) - polski 

Krok 1 Wstęp 

- Po przeczytaniu “Terms and Conditions” oraz “Privacy Policy” (tylko w wersji angielskiej) 

naciśnij przycisk “Accept”, a następnie przycisk “Next”. 

- UWAGA! Jeżeli masz poniżej 18 lat, poproś rodzica lub opiekuna aby do ciebie dołączył, żeby 

przeczytać “Terms and Conditions” oraz “Privacy Policy” przed naciśnięciem przycisku 

“Accept”. 

Krok 2 Informacje dla uczestnika 

- 1) wybierz swój kraj lub administratora 

- 2) podaj swoje imię (nazwisko nie jest wymagane) 

- 3) wybierz status: leczenie zakończone/ w trakcie leczenia/ w imieniu osoby zmarłej 

- 4) wpisz swój adres mailowy (potrzebny do przesłania certyfikatu), powtórz adres mailowy 

aby go potwierdzić 

- 5a) wybierz grupę wiekową: jeżeli masz 18 lat lub powyżej, wybierz 18 lub powyżej; następnie 

naciśnij przycisk “Next” 

- 5b) wybierz grupę wiekową: jeżeli masz poniżej 18 lat, wybierz poniżej 18: będzie potrzebny 

rodzic lub opiekun żeby wpisał swoje imię i wcisnął przycisk “Confirm”, a następnie przycisk 

“Next” 

Krok 3 Namalowanie odcisku dłoni 

- Użyj swojej wyobraźni żeby namalować kolorowy odcisk twojej dłoni; wszystkie kolory 

umieszczone na zewnątrz obrysu dłoni nie będą się wyświetlały. 

- Kiedy skończysz, naciśnij przycisk “Next”. 

Krok 4 Przekaz Nadziei 

- Wpisz swoje "Przesłanie Nadziei" (“Message of Hope”) w poniższe pole, aby pokazać swoją 

odwagę, męstwo i wytrzymałość.  

- “Przesłanie Nadziei” może byc napisane w twoim ojczysytym języku. 

- Kiedy skończysz, naciśnij przycisk “Preview”. 

Krok 5 Potwierdzenie 

- Teraz zobaczysz jak wyglada twój certyfikat. 

- Jeżeli ci się podoba, to naciśnij przycisk “Confirm”. 

- Jezeli chcesz poprawić to, co zrobiłeś, naciśnij przycisk “Back”. 

 Dziękujemy za wsparcie Międzynarodowego Dnia Nowotowrów u Dzieci (International 

Childhood Cancer Day) – kampanii #throughourhands (przez nasze ręce). 

 Twoje przesłanie zostanie wysłane do weryfikacji. Otrzymasz swój certyfikat na maila w ciągu 

7 dni roboczych. 

Koniec 

 


