Olsztyński Budżet Obywatelski

EDYCJA 2018

karta do głosowania
twoje dane
Imię i nazwisko

PESEL
Mieszkam na osiedlu

zagłosuj na projekt zintegrowany
Numer projektu

Tytuł projektu

JAK GŁOSOWAĆ? Możesz oddać jeden głos na wybrany projekt zintegrowany.

zagłosuj na projekt osiedlowY
Numer projektu

Tytuł projektu

JAK GŁOSOWAĆ? Możesz oddać jeden głos na wybrany projekt osiedlowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Gmina Olsztyn, Pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn.
Zgadzam się, by moje dane były przetwarzane w celu realizacji zadania „Olsztyński Budżet Obywatelski”.
Oświadczam, że jestem mieszkanką / mieszkańcem Olsztyna i ukończyłam / ukończyłem 15 rok życia.
UWAGA! Karta bez podpisu jest nieważna

PODPIS

www.glosujobo.olsztyn.eu

facebook.com/OBOOlsztyn

JAK głosować?
V EDYCJA Olsztyńskiego Budżetu ObywatelskiEgo • obo 2018

zagłosuj elektronicznie
www.glosujobo.olsztyn.eu



zanim zagłosujesz
• Oddać głos może każdy mieszkaniec Olsztyna, który ukończył 15 lat
• Poznaj projekty ze swojego osiedla, dzielnicy, ulicy oraz zintegrowane dla kilku osiedli,
• Lista projektów dostępna jest na stronie: www.glosujobo.olsztyn.eu,
• Odwiedż naszą stronę na facebooku: facebook.com/OBOOlsztyn,
• Przygotuj swój numer PESEL, jest on niezbędny żeby oddać głos,
• WAŻNE! Karta bez wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
oraz bez podpisu głosującego jest nieważna,
• Kartę do głosowania wrzuć do urny z logo „Olsztyn Decyduje”.

📦



tu znajdziesz urny do głosowania
• Ratusz,

• Miejski Ośrodek Kultury,

• Urząd Stanu Cywilnego,

• Olsztyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych,

• CRS Ukiel - wypożyczalnia,

• olsztyńskie biblioteki,

• Aquasfera,

• siedziby Rad Osiedli,

• Pałac Młodzieży,

• BOK w Ratuszu,

• Planetarium,

• BOK w Galerii Warmińskiej.

Głosowanie w domu
W uzasadnionych przypadkach miejscy wolontariusze mogą odwiedzić głosującego
w domu. Przyjmowanie zgłoszeń telefonicznych: 89 527 31 11 wew. 514.

📣

ogłoszenie wyników
Wyniki głosowania zostaną opublikowane 24 października 2017 roku.

www.glosujobo.olsztyn.eu

facebook.com/OBOOlsztyn

