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XIII EDYCJA PLEBISCYTU „NAJPOPULARNIEJSZY DZIELNICOWY
ROKU 2016”
Dzisiaj (20 maja 2016r.) startuje trzynasta edycja plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku
2016”. Organizatorami konkursu są jak zwykle Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy i Gazeta
Pomorska. Po raz kolejny będą mogli Państwo wybrać swojego ulubionego dzielnicowego. Wystarczy
zagłosować!
Plebiscyt został podzielony na dwa etapy:
1. Zgłaszanie kandydatów do 13 czerwca 2016 r.
2. Właściwe głosowanie, na zakwalifikowanych do udziału w plebiscycie dzielnicowych,
odbędzie się od 17 czerwca do 11 lipca 2016 r.

Tak więc już teraz można zgłaszać kandydatów. Możemy to zrobić w trojaki sposób:
1. wysyłając maila na adres: dzielnicowy@pomorska.pl. W tytule należy wpisać „Dzielnicowy roku 2016”. Treść maila
powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko zgłaszanego kandydata,
- nazwę jednostki Policji i miejscowość, w której kandydat pełni służbę,
- numer telefonu osoby zgłaszającej kandydata w celu zapewnienia możliwości weryfikacji zgłoszenia
2. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej www.pomorska.pl
3. telefonicznie pod numerem telefonu 52 32 63 244 w godzinach 8:00 – 16:00.

Tak jak co roku i tym razem w Plebiscycie nie mogą brać udziału policjanci, którzy są karani dyscyplinarnie oraz, wobec
których toczy się postępowanie dyscyplinarne lub zostanie ono wszczęte w trakcie trwania Plebiscytu. Szczegółowe zasady
Plebiscytu zamieszczamy w załączonym do tej informacji Regulaminie Plebiscytu „Najpopularniejszy Dzielnicowy Roku
2016”.
Wśród czytelników Gazety Pomorskiej, głosujących w Plebiscycie, tradycyjnie zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody!
Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w zabawie!
Wyniki rywalizacji będzie można śledzić na bieżąco na stronie internetowej: www.pomorska.pl.
Mamy nadzieję, że tegoroczna edycja Plebiscytu będzie się cieszyć co najmniej takim samym powodzeniem, jak w
poprzednich latach, kiedy wysyłali Państwo tysiące SMS-ów, głosując na swoich ulubionych dzielnicowych.
Zachęcamy do zgłaszania swoich kandydatów!!!
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