
                                             
 

Formularz zgłoszeniowy do projektu „Car4Care – Terapia na kółkach“ – 
Akcja: Zbieramy kilometry 

„Car4Care – Moving Therapy“ Project – Action: We are gathering kilometres – entry form 
 
Imię i nazwisko  
(First and last name) 

 

Numer telefonu  
(Phone number) 

 

Adres mailowy  
(Email address) 

 

  
Ja, niżej podpisany(a) przystępuję do projektu „Car4Care – Terapia na 
kółkach“ – Akcja: Zbieramy kilometry organizowanego przez Fundację Help 
Furaha na zakup samochodu, który pomoże Furaha Centre w Meru w Kenii 
docierać do dzieci z porażeniem mózgowym i autyzmem w trudno dostępnych 
miejscach sawanny.  
 
I, signed below, join the „Car4Care – Moving Therapy“ Project – Action: We are gathering kilometres organized by  
the Help Furaha Foundation to buy the car for the Furaha Centre in Meru, Kenya. This car will let the therapist from  
the Centre reach the children with cerebral palsy and autism in the villages of the savannah.  
 
Projekt zostanie zakończony 5.11.2019 podczas kolejnej wizyty Prezesa 
Fundacji Marka Krakusa w Polsce. 
 
The project will end on the 5th November 2019 during Marek Krakus’s next visit to Poland. 
 
W akcji projektu bierze udział 250 osób. Wspólnie mamy do przejechania 
707 000 km. Za każdy kilometr wpłacamy na rzecz Fundacji Help Furaha 
0,1PLN. Każdy uczestnik wpłaca na konto Fundacji Help Furaha 2,11PLN 
dziennie, co daje kwotę 282,80PLN za cały okres trwania projektu. 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w akcji projektu. 
 
250 people take part in the project action. Together we are to cover 707,000 kms. Every kilometre means 0.1PLN. 
Every person taking part in the project action is to pay 2.11PLN a day (282.8PLN totally) for the whole period of  
the project. 
 
I agree to take part in the project action. 
 
Data, miejsce:       Podpis uczestnika: 
Date, signature:        Signature:  
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację 
Help Furaha do przeprowadzania Projektu „Car4Care – Terapia na kółkach“ – 
Akcja: Zbieramy kilometry 
        
I agree to the processing of my personal data by the Help Furaha Foundation in order to implement the Car4Care – 
Moving Thearpy“ Project – Action: We are gathering kilometres 
 
Data, miejsce:       Podpis uczestnika: 
Date, signature:        Signature:  
 


