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JAK ODDAĆ WAŻNY GŁOS
	Wybierz jedną osobę ze wszystkich list kandydatów umieszczonych
na karcie do głosowania. W kratce przy jej nazwisku postaw znak „X”.
	W razie pomyłki zamaż całą kratkę, tak aby nie było widać
przecinających się linii i postaw „X” przy nazwisku wybranej osoby.

W LOKALU WYBORCZYM TRZEBA:
	pokazać dokument ze zdjęciem, np.: dowód osobisty, paszport,
legitymację studencką, prawo jazdy,
	sprawdzić czy karta do głosowania ma pieczęć obwodowej komisji
wyborczej (czerwony okrągły stempel).
Nie spóźnij się – lokale wyborcze otwarte są od godz. 7 do 21.

TWÓJ GŁOS BĘDZIE NIEWAŻNY, JEŚLI:
	postawisz znak „X” w kratce obok nazwisk dwóch lub więcej
kandydatów z różnych list,
	nie postawisz znaku „X” w kratce obok żadnego kandydata
z którejkolwiek listy.

Głosuj na tych, którzy wspólnie
będą budować Europę

GŁOSUJ BEZ PRZESZKÓD
POZA MIEJSCEM ZAMELDOWANIA

	Do 21 maja możesz dopisać się do spisu wyborców w miejscu,
w którym będziesz w dniu wyborów
Złóż wniosek w urzędzie gminy, na której terenie będziesz przebywał
lub w polskim konsulacie (osobiście, listem, mailem lub w formie
elektronicznej: https://ewybory.msz.gov.pl). Zostaniesz dopisany
do spisu wyborców obowiązującego tylko podczas najbliższego
głosowania do PE.
	Możesz dopisać się do rejestru wyborców w gminie,
w której mieszkasz na stałe
Wtedy automatycznie będziesz dopisywany do spisu wyborców
przed każdymi wyborami, bez konieczności składania nowych
wniosków. Do rejestru można dopisywać się przez cały rok,
ale pamiętaj – władze lokalne mają 5 dni na odpowiedź.
	Do 24 maja możesz wziąć zaświadczenie uprawniające do głosowania
w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą
Jeśli nie wiesz, gdzie będziesz w dniu wyborów, złóż wniosek o takie
zaświadczenie w urzędzie gminy, w którym jesteś wpisany do rejestru
lub spisu wyborców. Zaświadczenie odbierzesz „od ręki” osobiście
lub przez upoważnioną osobę. Zabierz je do lokalu wyborczego!

