
Usługa MultiSMS świadczona jest na rzecz Gminy i Miasta Odolanów na podstawie zawartej umowy z Usługo-

dawcą MultiSMS. Aby skorzystać z systemu MultiSMS należy zaakceptować Regulamin dostępny na stronie:  

www.multisms.com.pl/regulamin

Wyślij SMS* z treścią kodu rejestrującego zgodnego 
z listą miejscowości  podanych na odwrotnej stronie 
ulotki na numer 500 413 900

Otrzymasz SMS zwrotnego z Regulaminem. 
Zapoznaj się i odeślij SMS* o treści ZGODA 
na numer  500 413 900

Jeśli dokonasz prawidłowej rejestracji otrzymasz 
SMS z potwierdzeniem

Od tej pory będziesz otrzymywał ważne informacje 
w postaci wiadomości SMS

Jeśli nie chcesz otrzymywać ostrzeżeń i informacji, 
wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym na numer 
500 413 900

500 413 900

TWOJ.KOD.TAK

ZGODA

Twoja Gmina lub Miasto. 
Zapoznaj sie z regulaminem 
www.multisms.com.pl/regulamin 
i dokoncz rejestracje wysylajac 
smsa o tresci:  ZGODA na numer 
500413900.

Twoj numer zostal prawidlowo 
zapisany w systemie 
powiadamiania MultiSMS. 
Podmiot odpowiedzialny: 
Twoja Gmina lub Miasto

W celu rejestracji: 1

2
3
4
5

Burmistrz
Gminy i Miasta Odolanów
Marian Janicki

www.odolanow.pl

Zaprasza wszystkich mieszkańców do korzystania 
z bezpłatnego systemu ostrzegania i informowania

*Opłata za wysłanie wiadomości 
  SMS jest zgodna z Twoim planem 
  taryfowym. 

Zarejestruj się w systemie MultiSMS, jeśli chcesz otrzymywać 
bezpłatne wiadomości sms na telefon komórkowy o:

- nadchodzących zagrożeniach: burze, powodzie, wichury

- awariach: wody, prądu

- ważnych ogłoszeniach gminnych

- wydarzeniach kulturalnych i sportowych

- bezpłatnych badaniach lekarskich, itp.



www.odolanow.pl
*Opłata za wysłanie wiadomości 
  SMS jest zgodna z Twoim planem 
  taryfowym. 

Wyślij SMS* z treścią kodu rejestrującego zgodnego z listą miejscowości na numer             
500 413 900

Otrzymasz SMS zwrotnego z Regulaminem. Zapoznaj się i odeślij SMS* o treści ZGODA 
na numer  500 413 900

Jeśli dokonasz prawidłowej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem

Od tej pory będziesz otrzymywał ważne informacje w postaci wiadomości SMS

Jeśli nie chcesz otrzymywać ostrzeżeń i informacji, wyślij SMS* z kodem 
wyrejestrowującym na numer  500 413 900
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2.
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Jeśli chcesz zarejestrować się w systemie ostrzegania i informowania, wyślij wiadomość SMS*  
z treścią kodu rejestrującego dla poniżej podanej miejscowości na numer 500 413 900. 

Cały kod rejestrujący wpisz wraz z kropkami oraz bez odstępów pomiędzy znakami.

Wysłanie SMS* z kodem wyrejestrowującym spowoduje wstrzymanie otrzymywania informacji i ostrzeżeń.

Wyślij SMS* z wybranym kodem rejestracyjnym na numer 500 413 900

KOD REJESTRACJINAZWA MIEJSCOWOŚCI KOD WYREJESTROWANIA

POS4.ODO.TAK

POS4.BAB.TAK

POS4.BON.TAK

POS4.GAR.TAK

POS4.GLI.TAK

POS4.GOR.TAK

POS4.HUT.TAK

POS4.KAC.TAK

POS4.NAB.TAK

POS4.NAD.TAK

POS4.RAC.TAK

POS4.SWI.TAK

POS4.SWA.TAK

POS4.TAM.TAK

POS4.TAW.TAK

POS4.UCE.TAK

POS4.WIE.TAK

Miasto Odolanów

Baby

Boników

Garki

Gliśnica

Gorzyce Małe

Huta

Kaczory

Nabyszyce

Nadstawki

Raczyce

Świeca I

Świeca II

Tarchały Małe

Tarchały Wielkie

Uciechów

Wierzbno

POS4.ODO.NIE

POS4.BAB.NIE

POS4.BON.NIE

POS4.GAR.NIE

POS4.GLI.NIE

POS4.GOR.NIE

POS4.HUT.NIE

POS4.KAC.NIE

POS4.NAB.NIE

POS4.NAD.NIE

POS4.RAC.NIE

POS4.SWI.NIE

POS4.SWA.NIE

POS4.TAM.NIE

POS4.TAW.NIE

POS4.UCE.NIE

POS4.WIE.NIE


