
Како да учествувате со отпечаток од раката и порака 

Language of your nation: Македонски (Macedonian) 

Чекор 1: Вовед 

- Прочитајте ги “Правила и услови” (“Terms & Conditions” ) и “Политика на приватност” 

(“Privacy Policy”). (само Англиска верзија) и притиснете го копчето 

“Прифаќам”(“Accept”); потоа притиснете го копчето “Следно”(“Next”). 

- *НАПОМЕНА! Ако сте на возраст под 18 години, ќе ви биде потребен родител или 

старател заедно со вас да ги прочита “Политика на приватност”(“Privacy Policy”) и 

“Правила и услови”(“Terms and Conditions”), пред да го притиснете копчето 

“Прифаќам”(“Accept”). 

Чекор 2: Информации за учесникот 

- 1) одберете ја вашата држава или администрација 

- 2) внесете го вашето име (презимето не е задолжително) 

- 4) внесете ја вашата емаил адреса (за да ви испратиме сертификат), повторно внесете 

ја емаил адресата за потврда 

- 5а) одберете возрасна група: ако сте 18 или над 18, одберете 18 или над 18; потоа 

притиснете го копчето “Следно”(“Next”). 

- 5б) одберете возрасна група: ако сте под 18, одберете под 18; притоа ќе ви биде 

потребен родител или старател да го внесе своето име и притиснете 

“Потврдувам”(“Confirm”); а потоа притиснете го копчето “Следно”(“Next”). 

Чекор 3: Цртање на отпечаток од раката  

- Користете ја вашата имагинација за да го нацртате отпечатокот од раката во ваш стил и 

боја; се што е нацртано надвор од формата на раката нема да биде прикажано. 

- Кога ќе завршите, притиснете го копчето “Следно” (“Next”). 

Чекор 4: Порака за надеж   

- Ве молиме да ја напишете вашата “Порака за надеж” во долу дадениот простор за да ја 

покажете вашата борбеност, храброст и упорност.  

- Пораката може да ја напишете на вашиот мајчин јазик. 

- Кога ќе завршите, притиснете го копчето “Прегледај”(“Preview”). 

Чекор 5: Потврда 

- Сега ќе видите како ќе изгледа вашиот сертификат 

- Ако ви се допаѓа, притиснете го копчето “Потврдувам”(“Confirm”). 

- Ако сакате повторно да го нацртате, притиснете го копчето “Назад”(“Back”). 

 Ви благодариме за вашата поддршка во кампањата #ThroughTheirHands на 

Меѓународниот ден на децата заболени од малигни болести. 

 Вашата порака е испратена за да ја прегледаме. Наскоро ќе го добиете сертификатот 

на емаилот кој сте го регистрирале, во рок од 7 работни дена. 

Крај 

 


