Szanowny Mieszkańcu!
Dajemy Ci możliwość bezpłatnego otrzymywania komunikatów informacyjnych
oraz ważnych informacji związanych z życiem Gminy Miasta Bochnia
bezpośrednio na Twój telefon stacjonarny i komórkowy!

Jeżeli chcesz otrzymywać komunikaty:
- ostrzegające przed zagrożeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi
(np. podniesione stany wód, burze, silne opady, silne wiatry, śnieżyce i inne),
- powiadamiające o przerwach w dostawach prądu, wody i innych mediów
oraz innych awariach,
- informujące o ważnych wydarzeniach organizowanych przez naszą gminę
(festyny, imprezy sportowe, koncerty i inne).

ZAREJESTRUJ SWÓJ NUMER TELEFONU W TELEFONICZNEJ
BAZIE MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTA BOCHNIA!
Aby zarejestrować numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego
wykonaj JEDNĄ z czynności:
1. Zadzwoń na numer rejestracji telefonicznej wg poniższej tabeli;
2. Wyślij SMS o treści zgodnej z poniższą tabelą na numer +48 503 503 733;
3. Wypełnij formularz na stronie www.alcetel.pl/bochnia
Komunikaty dotyczące obszaru

Zadzwoń na numer

Wyślij SMS o treści

(14) 648 40 11

32700.1

Wydarzenia kulturowe i sportowe oraz informacje
Urzędu Miasta w Bochni

(14) 648 40 12

32700.2

Plany Miejscowe i Studium

(14) 648 40 13

32700.3

Obszar Zalewowy
w szczególności
ulice:
Komunikaty
dotyczące obszaru
Smyków, Wygoda, Birków, Graniczna,Proszowska,
Hutnicza, Na Kąty, Na Buczków, Partyzantów,
Gazowa, Łany, Składowa, Stefana Żeromskiego,
Majora Bacy, Wodociągowa, Chodenicka,
Edwarda Karasia, Mikołaja Volkmara, Brzozowa,
Wąwóz, Tadeusza Popka, Karosek, Trinitatis,
Kurów,Wiśnicka

Gmina Miasto Bochnia:

Informacje będą wysyłane jako komunikaty głosowe lub wiadomości SMS.
Informacje dodatkowe:
1. Po zarejestrowaniu numeru w Telefonicznej Bazie Mieszkańców Gminy Miasta Bochnia otrzymacie Państwo połączenie z numeru telefonu stacjonarnego
z prośbą o potwierdzenie rejestracji – aby potwierdzić rejestrację należy wybrać “1” na klawiatur ze telefonu.
2. Koszt połączenia lub wysłania SMS rejestrującego numer w Telefonicznej Bazie Mieszkańców jest zgodny z kosztem naliczanym przez Państwa operatora telekomunikacyjnego
dla zwykłego połączenia telefonicznego lub wysłania pojedynczej wiadomości SMS.
3. Wszelkie komunikaty, które będziecie Państwo otrzymywać są dla Państwa BEZPŁATNE.
4. Numery zawarte w Telefonicznej Bazie Mieszkańców będą wykorzystywane tylko i wyłącznie przez Urząd Miasta w Bochni do informowania mieszkańców
o ważnych wydarzeniach i ostrzegania przed zagrożeniami.
5. Aby wyrejestrować numer telefonu z Telefonicznej Bazy Mieszkańców należy wykonać jedną z czynności opisanych w procesie rejestracji numerów.
6. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.alcetel.pl
7. Dostawcą usługi jest VMBS Sp. z o.o. – właściciel systemu Alcatel.

www.alcetel.pl/bochnia
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