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w bibliotece 

Wybierz  jedną  dzielnicę,  

w której  chcesz  zagłosować.  

Nie  musisz głosować w dzielnicy, 

w której mieszkasz. Możesz 

wybrać dowolną dzielnicę 

Warszawy, z którą czujesz się 

związany np. tę, w której 

pracujesz, uczysz się czy lubisz 

spędzać wolny czas. 

Wybierz projekt lub projekty, 

na które chcesz zagłosować. 

Możesz wybrać do 15 projektów 

na poziomie dzielnicowym 

w wybranej dzielnicy oraz 

do 10 projektów na poziomie 

ogólnomiejskim. Każdy wybrany 

projekt uzyskuje jeden głos.

Wpisz swoje dane osobowe. 
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Zagłosuj. Pamiętaj, że możesz 

głosować tylko raz i tylko w jednej 
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do 23 września 2019 r.
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