PROJEKT Z KLASĄ
Wydawnictwa Nowa Era.
NASZ PROJEKT:

Dzień Twórczej Profilaktyki – Przystanek Zawada.
https://projektzklasa.pl/component/projektzklasa9/projekt/2011
Projekt można poznać klikając w załączony powyżej link. Numer projektu: 2011
Nasza szkoła zgłosiła projekt „Dzień Twórczej Profilaktyki – Przystanek Zawada”
do Konkursu Wydawnictwa Nowa Era promującego nowatorskie działania projektowe realizowane
w szkole. Projekty maja szansę wygrać granty w kilku kategoriach. Jedną z nich jest głosowanie
internautów:
 głosowanie odbywa się od 3 do 13 grudnia 2018
 internauci wybierają 5 najciekawszych projektów - granty w wysokości 1000 zł

ZASADY GŁOSOWANIA (pełny regulamin:
https://projektzklasa.pl/index.php?option=com_content&Itemid=9&catid=109325&id=5009&view=article

1) Głosowanie - aplikacja na stronie konkursu www.projektzklasa.pl
2) Przed oddaniem pierwszego głosu:
- wejdź na stronę konkursu - www.projektzklasa.pl
- kliknij przycisk „Głosuj” przy wybranej przez siebie pracy konkursowej,
- wypełnij wyświetlony formularz głosowania podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer
telefonu oraz prawidłowo wpisz wyświetlające się hasło internetowe we wskazane pole,
- aktywuj link, który zostanie automatycznie wysłany na Twój adres e-mail,
- zaakceptuj Regulamin głosowania oraz wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.
3) Kolejne oddanie głosu - KLIKNIJ PRZYCISK „GŁOSUJ” przy wybranej pracy konkursowej,
podaj adresu e-mail i wpisz wyświetlające się hasło internetowego oraz aktywuj link wysłany na
Twój adres e-mail.
4) Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy
każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny do północy dnia w którym został oddany
głos. Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.
5) Możesz oddać tylko jeden głos dziennie na jeden projekt w danej kategorii wiekowej.
6) Możesz wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego
adresu e-mail może oddawać głosy.

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA NA NASZ PROJEKT! 

JAK ZNALEŹĆ NASZ PROJEKT?
Na przykład tak:

Strona www: projektzklasa
Filtruj: INNE
Kategoria: szkoła podstawowa (jesteśmy na 4 stronie)
Numer projektu: 2011

Lub tak:
Kategoria: szkoła podstawowa (jesteśmy na stronie 16)

