
 
Aktywne cyfrowe 

Świętajno

Regulamin konkursu „Aktywne cyfrowe Świętajno", str. �1



Regulamin konkursu „Aktywne cyfrowe 
Świętajno” pod patronatem Wójta 

Gminy Świętajno

Jaki jest cel konkursu? 

Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców gminy Świętajno do wzięcia 
udziału w jednym ze szkoleń służących podniesieniu kompetencji cyfrowych w 
ramach programu „Ja w internecie” oraz nagrodzenie tych sołectw, których 
mieszkańcy najliczniej wezmą udział w szkoleniach. 

Program zarządzany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany 
jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. 
Fundacja Legalna Kultura jest operatorem programu, a Gmina Świętajno - 
realizatorem szkoleń dla mieszkańców gminy oraz niniejszego konkursu.  

Do kogo adresowany jest konkurs? 

Konkurs adresowany jest do sołectw z terenu gminy Świętajno, których 
mieszkańcy powyżej 25 r. ż. wezmą udział w szkoleniach w ramach programu „Ja w 
internecie” organizowanych przez Gminę Świętajno. 

Jak wziąć udział w konkursie? 

Aby wziąć udział w konkursie należy mieć ukończone 25 lat, być 
mieszkańcem gminy Świętajno, wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na 
stronie https://swietajno.pl/cms/26399/ja_w_internecie i złożyć go w Urzędzie 
Gminy Świętajno, a następnie wziąć udział w szkoleniach.  

Jak będą wyłonieni zwycięzcy konkursu? 

Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy, którzy wzięli udział w pełnym 
szkoleniu (wypełnili wszystkie wymagane ankiety i uzyskali certyfikat ukończenia 
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szkolenia) będą przypisani do poszczególnych sołectw w gminie Świętajno, na 
podstawie informacji podanych w formularzu zgłoszeniowym, zweryfikowanych 
przez pracowników Urzędu Gminy Świętajno. Następnie powstanie ranking 
sołectw, których mieszkańcy najliczniej uczestniczyli w szkoleniach - pod uwagę 
będzie brana liczba uczestników szkoleń z danego sołectwa w stosunku do liczby 
osób, które ukończyły 25 r.ż. zamieszkujących dane sołectwo. Ranking sołectw z 
procentowym udziałem ich mieszkańców w szkoleniach będzie opublikowany na 
stronie https://swietajno.pl/cms/26399/ja_w_internecie po zakończeniu cyklu 
szkoleń, tj. po 31 lipca 2019.  

Jakie będą nagrody? 

W konkursie przewiduje się nagrody rzeczowe, służące integracji 
mieszkańców sołectw. Łączna wartość nagród wynosi min. 1000 zł. 

Do kiedy trwa konkurs? 

Konkurs trwa do 31 lipca 2019, tj. do końca realizacji szkoleń. 

Gdzie można uzyskać więcej informacji? 

Informacji o konkursie udzielają: 

Katarzyna Jagłowska, tel. (87)  520-70-27, e-mail: dg@swietajno.pl  

Iwona Olkowicz, tel. 608-305-766, e-mail: iwona@stopa.org.pl 
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