KIEDY ODBĘDĄ SIĘ WYBORY SAMORZĄDOWE W NORWEGII?
Wybory odbędą się w poniedziałek 14 września 2015 roku.
Możesz też oddać głos WCZEŚNIEJ> od 1 lipca do 11 września w każdej gminie na terenie Norwegii.*
*uwaga Jeżeli idziesz do lokalu wyborczego w nieswojej gminie zasady głosowania mogą być nieco
inne!
KTO JEST UPRAWNIONY DO GŁOSOWANIA?
Cudzoziemcy, którzy w 2015 roku ukończą 18 lat i którzy posiadali adres zameldowania w Norwegii
przez co najmniej 3 lata z rzędu przed dniem wyborów.
O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ IDĄC NA GŁOSOWANIE:
ü Wszyscy wyborcy otrzymują karty uprawniające do przystąpienia do wyborów pocztą (VALGKORT).
ü Na pierwszej stronie karty znajduje się informacja, w którym lokalu wyborczym jesteś
zarejestrowany oraz godziny jego otwarcia.
ü Nie musisz zabierać ze sobą karty do głosowania ale oszczędzasz w ten sposób swój czas.
ü Warto zapoznać się z instrukcją głosowania podaną na karcie pocztowej jeszcze przed
przystąpieniem do wyborów.
ü Karta wyborcza nie zastępuje dowodu tożsamości!
ü W dniu wyborów głosujesz w tej gminie, w której posiadasz adres zameldowania na dzień 30 czerwca
2015 roku.
ü Możesz wybrać dowolny lokal wyborczy na terenie swojej gminy. www.valglokaler.no
ü W przypadku choroby lub niepełnosprawności możesz wystąpić o możliwość wcześniejszego
głosowania w domu.
ü Pamiętaj o zabraniu dowodu tożsamości!
JAK ODDAĆ GŁOS:
ü

Przy wejściu do lokalu wyborczego oddajesz funkcjonariuszowi tę część karty, którą otrzymałęś pocztą,
która zawiera Twoje dane personalne. Po okazaniu dowodu tożsamości i zarejestrowaniu Cie w systemie
możesz przystąpić do głosowania.

ü

W boksie do głosowania znajdują się karty do głosowania na wszystkie partie polityczne, które
mają przedstawicieli w twojej gminie lub województwie.

ü
ü

Pobierasz 2 karty do głosowania:
Jedną dla wyborów do rady gminy (różowa) i jedną dla wyborów do sejmiku województwa
(niebieska).

ü

Zakreślasz dowolną liczbę kandydatów z wybranej partii.

ü

Na drugiej stronie karty masz możliwość wpisania dodatkowo nazwisk kandydata(ów) z innej
partii politycznej, aby również oddać na nich swój głos!

ü

Złóż każdą kartę do głosowania, tak aby nazwa partii znajdowała się po stronie wewnętrznej a
pole do przystawienia pieczątki na zewnątrz.

ü

Podejdź do przedstawiciela komisji wyborczej, który przystawi pieczątkę na zewnętrznej stronie
kart wyborczych.

ü

Wrzuć przypieczętowane karty wyborcze do urny

