
Koci przyjaciele! 
16-31  grudnia nasze kotki będą walczyć o karmę w konkursie firmy Krakvet, 

mogą wygrać mnóstwo karmy. 

Kotków mamy ponad 100, większość to zwierzaki po przejściach lub maluszki - o 

ich brzuszki musimy więc dbać szczególnie :) 

Bądźcie z nami! Głosujcie, udostępniajcie, namawiajcie znajomych! 

Głosowanie nie jest trudne 

1. Zarejestruj się na forum 
http://www.krakvet.pl/forum/ 

2. Zaloguj się i napisz dowolny post, w dowolnym wątku 

3. Wejdź w zakładkę „Pomoc dla schronisk” 

4. Wybierz „Głosowanie na  schronisko, które otrzyma pomoc- grudzień 2015” i 
oddać głos na Fundację Kotkowo 
(po zalogowaniu trzeba kliknąć kółeczko przy fundacji, w wątku nie da się niczego 
dopisać) 

Przy głosowaniu zostaniesz poproszony o nr telefonu - służy tylko do weryfikacji 

głosu (przychodzi SMS z kodem). Sprawdziliśmy już wielokrotnie, że nie 

przychodzą potem żadne reklamy, bez obaw! 

Jeśli ktoś już głosował na tym forum - wykonuje tylko punkt 3 

Ogromnie, ogromnie dziękujemy za wsparcie w głosowaniu! 

Kotki  liczą na Was! 

Więcej o nas: www.kotkowo.pl 
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