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Registračný formulár jednotlivca

Registrácia na voľby

Pomocou tohto formulára sa na voľby môže zaregistrovať len
jedna osoba.

Vyplniť online
Tento formulár môžete
vyplniť aj na adrese
www.gov.uk/register-to-vote.

Použite čierne pero a píšte VEĽKÝMI písmenami, prípadne
vyplňte online na adrese www.gov.uk/register-to-vote.

Vaše meno a adresa

Vaša štátna príslušnosť
							

Vaše číslo sociálneho poistenia (National
Insurance number)
Ak vytlačené údaje nie sú správne,
prečiarknite ich a napíšte správne
informácie.

Meno (mená)		

ITR-E

Toto číslo si môžete pozrieť na výplatnej páske alebo v úradných listoch
týkajúcich sa daní, dôchodkov alebo príspevkov.

Priezvisko

Nepoznáte svoj dátum narodenia, štátnu
príslušnosť ani číslo sociálneho poistenia?

Vaša adresa

Ak ste štátny príslušník viacerých
štátov, uveďte ich všetky.
V Spojenom kráľovstve sa ako volič
môžete zaregistrovať iba vtedy,
ak máte povolenie na pobyt. Pred
zaradením do voličských zoznamov si
môžeme na ministerstve vnútra overiť
váš imigračný status.
Ak nedokážete uviesť svoje číslo
sociálneho poistenia, možno
vás budeme musieť požiadať o
preukázanie totožnosti. V tejto
súvislosti vás budeme kontaktovať,
vybavenie vašej žiadosti preto môže
trvať dlhšie.

Mohli by ste uviesť prečo?
							
							PSČ

Ak bývate aj na inej adrese,
neuvádzajte ju teraz, neskôr
vás možno požiadame o bližšie
informácie.

Bývate na inej adrese?
Nie

Áno

Zmenili ste za posledných 12 mesiacov meno?
Nie

Napríklad ste sa vydali.

Áno

Kontaktné údaje

Svoje kontaktné údaje nám nemusíte
poskytnúť, ale pomohli by nám, keby
sme vás potrebovali kontaktovať
v súvislosti s vašou registráciou.

Telefónne číslo (čísla)

E-mailová adresa (ak máte) VEĽKÝMI písmenami

Ak áno, uveďte svoje predchádzajúce meno.

Verejný register
Uveďte dátum, kedy došlo k zmene mena (DD. MM. RRRR).

		

		

Nechcem,
aby moje meno a adresa figurovali vo verejnom registri.


				

Nemôžete voliť osobne?

Presťahovali ste sa za posledných 12 mesiacov?
Nie

Ak sa do volebnej miestnosti nemôžete v deň konania volieb dostaviť
osobne, vyberte spôsob, akým by ste chceli voliť, a pošleme vám formulár.

Áno

Splnomocnením (niekto odvolí vo vašom mene)

Vyhlásenie
							PSČ
Ak išlo o adresu v zahraničí, boli ste zaregistrovaní v Spojenom kráľovstve
ako zahraničný volič?
Áno

Váš dátum narodenia (DD. MM. RRRR)
		

		

				

Nepoznáte svoj presný dátum
narodenia?
Napíšte dátum narodenia, ktorý
máte uvedený v iných oficiálnych
dokladoch (napríklad v cestovnom
pase alebo vodičskom preukaze),
prípadne začiarknite niektorú
kolónku.

Informácie uvedené v tomto formulári sú podľa môjho najlepšieho vedomia
pravdivé. Uvedomujem si, že informácie uvedené v tomto formulári budú
použité v registri voličov.
Uvedomujem si, že ak žiadosť o registráciu nepodám do požadovaného
termínu, hrozí mi pokuta vo výške 80 GBP.
Uvedomujem si, že úmyselné uvedenie nepravdivých údajov v tomto
formulári je trestný čin, za ktorý mi hrozí pokuta vo výške max. 5 000
GBP alebo trest odňatia slobody na šesť mesiacov.
Podpis		
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18 – 70 rokov

Dátum (DD. MM. RRRR)

		

Ak nepoznáte svoj dátum narodenia, vyznačte či máte:
Menej ako 18 rokov

Žiadosť si môžete prevziať aj
z adresy www.aboutmyvote.co.uk.

Poštou

Ak áno, uveďte všetky predchádzajúce adresy, na ktorých ste
v minulom roku bývali.

Nie

Bližšie informácie o verejne
prístupnom registri nájdete na
4. strane tohto formulára.

Viac ako 70 rokov
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Formulár teraz podpíšte
a odošlite
Podpísaný formulár pošlite
v ofrankovanej obálke – alebo
na adresu uvedenú na 1. strane
formulára.
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