
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Sprawa jest bardzo prosta! 

W „Cyfrowej majówce” chodzi o to, aby 
możliwie najwięcej osób dowiedziało się 
(a może i nawet nauczyło) co nam dają 

cyfrowe technologie i dlaczego 
warto z nich korzystać.

Masz pytania? 
Skontaktuj się z nami: 
programowanie@mc.gov.pl 
tel. 538-810-050
www.koduj.gov.pl

WE WŁAŚCIWYM CZASIE
11-19 maja 2019 r. – w tym terminie zorganizuj swoje wydarzenie. Spokojnie, zdążysz. 
Licz siły na zamiary. Nikt nie oczekuje od Ciebie, że ściągniesz ekspertów z Doliny Krzemowej. 
Po prostu zrób coś dla innych!

CO MOŻESZ ZROBIĆ?
To zależy od Twojej kreatywności. Gra miejska, warsztaty, pogadanka, seminarium, aplikacja 
internetowa, kino plenerowe, piknik cyfrowy, a nawet wyjątkowo ciekawa lekcja informatyki, 
na której skorzystacie z naszych scenariuszy – zrób, co uznasz za ciekawe.

ZAANGAŻUJ INNYCH
Masz zapał i pomysł, ale brakuje rąk do pracy? Pomyśl o tym, kogo możesz zaangażować do swojego 
działania. Im więcej różnorodnych grup i podmiotów zaangażujesz w swoją inicjatywę, tym masz 
większe szanse na wygraną!

ZNAJDŹ MIEJSCE
Domówka lub piknik na placu zabaw? – to nic trudnego. Potrzebujesz sprzętu, a może zadaszenia? 
Skontaktuj się z sołtysem, wójtem, lokalną biblioteką lub szkołą.

ZADBAJ O ROZGŁOS
Wykorzystaj media społecznościowe. Poinformuj i zaproś lokalne portale internetowe, gazety i radio. 
Poproś o pomoc proboszcza, zaangażuj znajomych. Pobierz plakat naszej akcji i rozwieście go 
w okolicy, udostępnijcie w social mediach!

ZGŁOŚ SIĘ
Masz pomysł, masz chętnych do pomocy, pół okolicy już wie, co planujesz… Nie zapomnij o nas! 
Chcemy wiedzieć, co wymyśliłeś. Może się do Was wybierzemy, a może uznamy, że zasługujecie na 
nagrodę? Jest tylko jeden sposób, by to zrobić. Zgłoś wydarzenie za pośrednictwem tego formularza: 
http://koduj.gov.pl/zglos-inicjatywe 
Zrób to jak najszybciej – najpóźniej do 19 maja.

. . . A PÓŹNIEJ POCHWAL SIĘ!
Do 26 maja 2019 r. prześlij nam sprawozdanie ze swojej inicjatywy. Pamiętaj o zdjęciach, filmach, 
o wszystkim tym co – Twoim zdaniem – może nas przekonać, że to właśnie Ty powinieneś wygrać. 
Jest o co walczyć.


