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Załącznik nr 3
WZÓR KARTY DO GŁOSOWANIA
1. W głosowaniu mogą wziąć udział mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego,
którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 16 rok życia.
2. Głosować można wyłącznie elektronicznie.
3. Na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym głosować może jedynie
mieszkaniec zamieszkujący zgodnie z Kodeksem Cywilnym dany powiat, którego
zadanie dotyczy.
4. Na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym głosować może każdy
mieszkaniec zamieszkujący zgodnie z Kodeksem Cywilnym województwo
zachodniopomorskie.
5. Aby głos był ważny, należy wpisać na karcie do głosowania 1 regionalną inicjatywę
obywatelską o zasięgu powiatowym i maksymalnie 3 regionalne inicjatywy
obywatelskiej o zasięgu regionalnym.
6. Dla ważności karty do głosowania jest konieczne wpisanie imienia i nazwiska oraz
adresu email oraz powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oraz
odznaczeniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
oraz oświadczenia potwierdzającego fakt bycia osobą uprawnioną do głosowania w
ramach Programu Społecznik na lata 2019-2021.
7. Aby głos był uznany za ważny należy wejść w link podany w wiadomości wysłanej na
podany przez osobę głosującą adres e-mail i potwierdzić go poprzez kliknięcie.
Ostatecznym potwierdzeniem oddanego głosu będzie oddzielna wiadomość e-mail.
8. Głos jest nieważny w następujących przypadkach:
a. na karcie do głosowania głosujący dokonał wyboru więcej niż jednej inicjatywy
o zasięgu powiatowym lub więcej niż trzech o zasięgu regionalnym,
b. wpisano nieprawidłową nazwę powiatu zamieszkania lub nie wpisano jej
wcale,
c. karta nie została złożona z dochowaniem terminu przeznaczonego na
głosowanie,
d. głosujący nie jest mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego lub w
chwili oddania głosu nie miał ukończonego 16 roku życia.
9. Jeśli głosujący mieszkaniec oddał głos na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu
powiatowym lub regionalnym z powiatu lub regionu, którego nie jest mieszkańcem,
to głos taki traktuje się jako nieważny w części oddanej niezgodnie z miejscem
zamieszkania.
10. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Województwo
Zachodniopomorskie, dokładne informacje na temat przetwarzania Państwa danych
znajdują się w Załączniku nr 8 do Regulaminu konkursu na Regionalne Inicjatywy
Obywatelskie Programu Społecznik 2019-2021.

Społecznik na lata 2019-2021 - Program Marszałkowski

1. Wybieram zadanie o zasięgu powiatowym z powiatu………………………………………………………..
(proszę zaznaczyć nazwę powiatu oraz przypisany poniżej numer i nazwę inicjatywy)
POWIAT A, B, C… (21 powiatów województwa zachodniopomorskiego)
NR INICJATYWY
Nazwa regionalne inicjatywy obywatelskiej z krótkim opisem

2. Wybieram zadanie o zasięgu regionalnym ………………………………………………………………………
(proszę numer i nazwę maksymalnie 3 inicjatyw obywatelskich o zasięgu regionalnym)
Nr inicjatywy

Nazwa regionalnej inicjatywy obywatelskiej z krótkim opisem

Dane głosującego:
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………………………
Data urodzenia: ………………………………………………………………………………………………………………………
Powiat zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczenie:
Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do udziału w głosowaniu w ramach Programu
Społecznik na lata 2019-2021 poprzez fakt bycia mieszkańcem powiatu i/lub regionu na
inicjatywy, na którego oddałem/-am głos. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie na
karcie do głosowania informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

Zgadzam się z treścią powyższego oświadczenia

Nie zgadzam się z treścią powyższego oświadczenia

