
Kwestionariusz do prezentacji na stronach www.glogoczow.pl w ramach akcji 
informacyjnej "Masz głos masz wybór” Kandydatek i Kandydatów w Wyborach 

Samorządowych 2010 do Rady Gminy i Rady Powiatu

Dane osobowe
Imię i Nazwisko

Miejscowość
Wiek, wykształcenie Stan cywilny

Strony internetowe 
kandydata / kandydatki :

Kandyduję 
do:

 Rada Gminy 
 Rada Powiatu 

Startuję z listy:
Nr listy/ Pozycja 

Mój związek z 
Głogoczowem

Zawodowo zajmuję się

Moja działalność 
społeczna

Mój największy sukces i 
najdotkliwsza porażka z 
ostatniego roku

5 najważniejszych zadań, 
jakie według mnie, stoją 
przed wsią Głogoczów na 
najbliższe 4 lata

1.

2.

3.

4.

5.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
www.glogoczow.pl



Jeśli uzyskam mandat to 
moja działalność 
koncentrować się będzie 
na :

Dlaczego uważam że 
warto na mnie oddać głos

….......................................... ….........................................................
/data wypełnienia/ /podpis osoby kandydującej/

Uwagi:
 

1. Kwestionariusz w wersji papierowej, własnoręcznie podpisany przez Kandydata / Kandydatkę należy dostarczyć do dnia 7 listopada 2010 do siedziby Stowarzyszenia 
Wspierania Inicjatyw Głogoczowa, 32-444 Głogoczów 406. Kwestionariusz można wysłać pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data doręczenia. 

2. Wypełnienie Kwestionariusza jest dobrowolne. Wypełniający ma prawo do udzielenia odpowiedzi na wszystkie bądź tylko na wybrane pytania. O ważności Kwestionariusza 
decyduje jedynie podanie odpowiedzi na pytania zaznaczone podkreśleniem.

3. Przekazanie wypełnionego i podpisanego Kwestionariusza oznacza zgodę na publikację przekazanych informacji na stronach internetowych www.glogoczow.pl oraz akceptację 
regulaminu akcji, którego pełna treść dostępna jest na stronach www.glogoczow.pl

4. Odpowiedzialność za treści podane w Kwestionariuszu a w konsekwencji zamieszczone na stronach internetowych z prezentacją Kandydatki / Kandydata ponosi wyłącznie 
odpowiednio Kandydatka i Kandydat.

5. Kandydatki i Kandydaci biorący udział w Akcji, mogą do Kwestionariusza załączyć do 5 zdjęć. Zdjęcia powinny być przekazane w formie odbitek podpisanych na rewersie. 
Zdjęcie, które ma być głównym zdjęciem w prezentacji  powinno być oznaczone. 

6. Prezentacje Kandydatek i Kandydatów zostaną zamieszczone na stronach www.glogoczow.pl do dnia 11 listopada 2010r. z zachowaniem zasady jednoczesnego upublicznienia 
wszystkich złożonych prezentacji. 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa
www.glogoczow.pl


