Instrukcja dla osób zbierających podpisy poparcia na formularzach papierowych Europejska Inicjatywa Obywatelska „Mama Tata i Dzieci”
1. Formularze do zbierania podpisów gotowe do druku można pobrać jako plik PDF na stronie
www.mamatataidzieci.pl. Należy na stronie głównej odnaleźć przycisk „Pobierz formularz papierowy” poniżej
migającego „Podpisz tutaj online”.
Formularz jest gotowy do druku na standardowej kartce A4 i mieści maksymalnie 6
podpisów (chociaż może się zdarzyć, że osoby potrzebują więcej niż dwie linijki, aby umieścić
wszystkie konieczne dane)
Podpisy jedynie na tych formularzach mogą być zaakceptowane – nie wolno na nich dokonywać
najmniejszych zmian!
2. Aby właściwie wypełnić formularz wpisujemy kolejno imię/imiona, nazwisko/nazwiska, adres (może
być poza Polską lub nawet UE), obywatelstwo polskie, osobisty numer identyfikacyjny (PESEL), data
(akceptowane daty do 3. kwietnia 2017 r.), podpis osoby (inne dane może pomóc wypełnić osoba
zbierająca, z wyjątkiem podpisu!)
UWAGA: kratki na formularzu mają pomóc, nie należy się przejmować i w nich pisać, jeżeli ktoś ma
dłuższe nazwisko czy adres. Chodzi o to, by dane były czytelne (szczególnie imię i nazwisko oraz PESEL)
Aby móc poprzeć inicjatywę trzeba mieć skończone 18 lat i być obywatelem Polski. Należy mieć przy
sobie numer PESEL, który należy wpisać w rubrykę „OSOBISTY NUMER IDENTYFIKACYJNY”.
Obywatele innych państw UE mogą poprzeć inicjatywę online na stronie: www.mumdadandkids.eu
*

*

*

Po zakończeniu zbierania podpisów należy wysłać je na adres:

Inicjatywa Mama Tata i Dzieci
Skrytka pocztowa 664
30-960 KRAKÓW 1
UWAGA! do każdej przesyłki należy dołączyć następujące informacjee:
- imię i nazwisko osoby/osób, która zbierała podpisy + kontakt (np.: email, telefon, adres) – (inicjatywa
ma obowiązek prawny prowadzić ewidencję osób zbierających – ich dane nigdy nie zostaną ujawnione
czy przekazane osobom nieupoważnionym, a po zakończeniu zbierania zostaną komisyjnie zniszczone)
- liczba zebranych podpisów w przesyłce (pomoc dla organizatorów)
Podpisy można zbierać do 3. kwietnia 2017 roku. Prosimy o wysyłanie podpisów na bieżąco (np. raz w
miesiącu).
W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Jan Urmański
tel. 501 089 822
jan.urmanski@mamatataidzieci.pl
Koordynator komitetu krajowego Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej Mama, Tata i Dzieci
MOŻNA RÓWNIEŻ WESPRZEĆ FINANSOWO ZBIERANIE PODPISÓW
Numer konta bankowego: 52 1160 2202 0000 0002 9633 7487
Wydzielone konto dla komitetu krajowego Inicjatywy udostępnia Fundacja Instytut na rzecz Kultury Prawnej
Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00484 Warszawa Kod SWIFT:
BIGBPLPW

