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Hauteskunde sindikaletako POSTA BOZKA tramitatzeko bidea

Martxoaren  30ean,  hauteskunde  sindikalak  burutuko  dira.  Bozketa  egunean  bozkatzeko  eskubidea
gauzatzeko dagokizun tokira ezingo zarela bertaratu aurreikusten baduzu, aldez aurretik hauteskunde-
mahaiari jakinaraziz, posta bidezko bozka igorri dezakezu. Eskaria dagokizun mahaiari (behin betiko
erroldan kokatua zauden mahaiari) egin beharko diozu gutunazalean martxoaren 23a baino lehen.

1. urratsa: ESKARIA MAHAIARI EGIN. Postaz bozkatzeko asmoa baduzu eskaera lehen bait lehen
egitea gomendatzen dizugu. Eskari hau posta bulegoaren bitartez egin behar da, hau da Correos-en.
Eskari orriaren kopia egin beharko duzu (hemen eredua) eta zure NANarekin joan behar duzu bertara.
Posta  bulegoko  langileak  eskari  orrian  eta  kopian  data  eta  zigilua  jarri  behar  ditu  eta  hau  gutun
zertifikatu bezala bidali beharko duzu.

Hautesleen zerrendan zaudela egiaztatuta, hauteskunde-mahaiak
eskaera idatziko du eta boto-paperak eta botoa sartzeko gutun-azala
bidaliko dizkizu, eskaeran jarri duzun helbidera.
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2.      urratsa: BOTOA ematea dagokizun HAUTESKUNDE-MAHAIRA BIDALTZEA.   Aukeratzen duzun
boto-txartela  bidalitako  gutun-azalean  sartu  eta  gutun-azal  hori  itxi.  Gutunazal  hori,  aldi  berean,
NANaren fotokopiarekin batera, beste gutun-azal handiago batean sartu eta HAUTESKUNDE-MAHAIRA
bidali posta zertifikatuz.

Gutunazalaren beste aldean igorlea (zure izen abizenak eta helbidea) jartzeaz ez ahaztu!

Edozein zalantza izanez gero jarri gurekin harremanetan
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