ZLATÝ LAJK
2022
3. ROČNÍK SOUTĚŽE O NEJLEPŠÍ
RADNIČNÍ SOCIÁLNÍ SÍTĚ

PROČ SE PŘIHLÁSIT?
ZLATÝ LAJK 2022

OCEŇUJEME SNAHU I KVALITU
Sociální sítě jsou médiem budoucnosti. To, že je velká část českých obcí používá ke
komunikaci s obyvateli, je důkazem úžasné snahy radnic otevírat se a přibližovat
veřejnosti s dělat "něco navíc" nad rámec povinnosti. Vážíme si každé snahy úřadu
používat sociální sítě. Kvalitní účty oceňujeme, těm ostatním můžeme přinést užitečnou
zpětnou vazbu.

PODROBNÉ HODNOCENÍ
Každý účastník obdrží podrobné písemné hodnocení, které jsou obcemi a městy většinou
využívány i v rámci prezentace obce. Toto hodnocení může díky tipům a radám odborníků
sloužit jako inspirace pro další zlepšení práce se sociálními sítěmi.

VÝSLEDEK PŘED TERMÍNEM VOLEB
Letos se uskuteční komunální volby. Výsledky soutěže proto garantujeme doručit před
termínem těchto voleb.

ÚČAST ZAHRNUJE

Podrobné slovní hodnocení
Rozbor dle jednotlivých kritérií
Informace o počtu účastníků celorepublikově, v kraji i okrese
Ocenění (soška, a to v případě jakéhokoli výsledku) + diplom

CELKEM
MOŽNO ZÍSKAT
VŽDY
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Co je potřeba pro přihlášení?
Pouze dvě věci. Vyplnit jednoduchý a stručný registrační formulář na webu www.kvalikom.cz. Na základě přihlášky Vám
elektronicky odešleme fakturu za přihlašovací poplatek. Přihlášení je platné již po odeslání formuláře.
Je hodnocení veřejné?
Není, máte ale právo své hodnocení následně kdekoli publikovat. My jednotlivá hodnocení publikujeme pouze po
odsouhlasení hodnoceného.
Je pořadí veřejné?
Ano, letos bychom rádi pořadí publikovali. Pokud ale jako účastník soutěže nebudete chtít své pořadí publikovat veřejně
(například pokud účast v soutěži vnímáte čistě jako způsob, jak získat rady a tipy ke zlepšení), dejte nám to prosím včas
vědět.
Do kdy bude znám výsledek?
Do konce září 2022.
Které období je hodnoceno?
Jakýkoli obsah pocházející z kalendářního roku 2022.

DALŠÍ INFORMACE

Nejčastější dotazy:

Jak se přihlásit?
vyplněním jednoduchého formuláře na
webu www.kvalikom.cz, případně
telefonicky na čísle 607 607 538

přihlašovací poplatek 2.000,- Kč
(úhrada fakturou po vyplnění přihlášky)

JEN PÁR KOLONEK A JE TO
WWW.KVALIKOM.CZ/ZLATY-LAJK-2022

Kvalikom, z. s.
Světova 523/1, Praha

info@kvalikom.cz

TELEFONNÍ ČÍSLO
607 607 538

WWW.KVALIKOM.CZ

