
Як долучитися до акції з розмальовки відбитку долоні та послання надії    

 

Language of your nation: Ukrainian 

 Крок 1: Вступ 

- Ви маєте прочитати «Загальні положення та умови» ( “Terms & Conditions”) та «Політику 

конфіденційності» (“Privacy Policy”) (тільки англійською мовою) та натиснути кнопку 

«Прийняти» (“Accept”), потім натисніть кнопку «Далі» (“Next”). 

- *УВАГА! Якщо вам ще не виповнилося 18 років, необхідно, щоб хтось з батьків або 

опікунів разом з вами прочитав «Загальні положення та умови» ( “Terms & Conditions”) та 

«Політику конфіденційності» (“Privacy Policy”) перед тим, як натиснути кнопку 

«Прийняти» (“Accept”).   

Крок 2: Інформація про учасника 

- 1) оберіть свою країну або регіон 

- 2) вкажіть ваше ім’я (прізвище не вимагається) 

- 3) оберіть статус: лікування закінчено / лікування триває/ помер(ла) 

- 4) вкажіть емейл-адресу (на неї ми відправимо сертифікат), потім введіть її ще раз для 

підтвердження 

- 5а) оберіть вікову групу: якщо вам 18 років або більше, оберіть «18 або більше», та 

натисніть кнопку «Далі» (“Next”). 

- 5б) оберіть вікову групу: якщо вам немає 18, оберіть «менше 18», тоді хтось з ваших 

батьків або опікунів має вказати своє ім’я на натиснути «Підтвердити» (“Confirm”). Потім 

натисніть «Далі» (“Next”). 

Крок 3: Розмальовка відбитку долоні 

- Використайте уяву та розфарбуйте відбиток долоні як вам заманеться. Фарбу, що 

виходитиме на контури долоні, не буде відображено.  

- Після завершення натисніть «Далі» (“Next”). 

Крок 4: Послання надії 

- В полі внизу напишіть своє «Послання надії», яке покаже вашу відвагу, хоробрість та 

стійкість. 

- Це послання можна написати вашою рідною мовою. 

- Після завершення натисніть кнопку «Попередній перегляд» (“Preview”).  

Крок 5: Підтвердження 

- Тепер ви побачите, як виглядатиме ваш власний сертифікат. 

- Якщо ви задоволені результатом, натисніть «Підтвердити» (“Confirm”). 

- Якщо ви хочете щось змінити, натисніть «Назад» (“Back”).  

 Дякуємо за те, що ви підтримали кампанію #throughourhands до Міжнародного дня 

боротьби з дитячим раком. 

 Ваше повідомлення прийде нам на перевірку. Впродовж 7 робочих днів ви отримуєте 

свій сертифікат на зареєстрований емейл. 

Кінець 

 


