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REGULAMIN KONKURSU

1. Cele konkursu.
Celem konkursu jest:
1) zwiększenie zainteresowania działalnością CKNONW wśród mieszkańców wsi,
2) zachęcenie podmiotów prowadzących CKNONW do zintensyfikowania działań
zmierzających do upowszechnienia załoŜeń projektu.

2. ZałoŜenia organizacyjne.
1)

organizatorem konkursu jest

konsorcjum realizujące projekt „Centra kształcenia na

odległość na wsiach”,
2)

w konkursie moŜe wziąć udział kaŜdy podmiot (gmina, powiat, jednostka organizacyjna
Skarbu Państwa) uczestniczący w projekcie, prowadzący CKNONW na swoim terenie,

3)

czynności związane z konkursem przeprowadzi komisja konkursowa, składająca się z 4
osób wskazanych przez kaŜdego z partnerów realizujących projekt,

4)

komisja konkursowa sporządzi protokół z przeprowadzenia konkursu, którego integralną
część stanowić będą wydruki danych zawartych w systemie, o którym mowa w pkt 4.3)
regulaminu. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Project Menagera, który przedstawi
wyniki konkursu Instytucji WdraŜającej,

5) zatwierdzone wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 22 września 2008 na stronie
internetowej projektu www.edukacjaonline.pl
6) nagrody przekazane zostaną w terminie do 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu,

3. Nagrody.
Nagrodę stanowić będą fabrycznie nowe laptopy.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Kryteria wyboru i przyznawania nagród.

I. Dla 379 CKNONW
Kryterium pierwsze: spośród 379 podmiotów, które otworzyły CKNONW w lutym,
zostanie wyłonionych 97 które od początku projektu do 31 sierpnia 2008 r. (włącznie)
pozyskały największą

ilość zarejestrowanych uŜytkowników szkoleń. KaŜdy z

wyłonionych 97 podmiotów otrzyma nagrodę w postaci 1 laptopa.

Kryterium drugie: spośród 379 podmiotów, które otworzyły CKNONW w lutym,
zostanie wyłonionych 94, w których od początku projektu, do 31 sierpnia 2008 r.
(włącznie), uŜytkownicy ukończyli, z pozytywnym wynikiem, największą ilość szkoleń.
KaŜdy z wyłonionych 94 podmiotów otrzyma nagrodę w postaci 1 laptopa.

II. Dla 25 CKNONW
Kryterium pierwsze: spośród 25 podmiotów, które otworzyły CKNONW po 1 czerwca
2008, zostaną wyłonione 3, które od momentu otwarcia do 31 sierpnia 2008 r. (włącznie)
pozyskały największą ilość zarejestrowanych uŜytkowników szkoleń. KaŜdy z
wyłonionych 3 podmiotów otrzyma nagrodę w postaci 1 laptopa.

Kryterium drugie: spośród 25 podmiotów, które otworzyły CKNONW po 1 czerwca
2008, zostanie wyłoniony jeden, w którym od momentu otwarcia do 31 sierpnia 2008 r.
(włącznie) uŜytkownicy ukończyli, z pozytywnym wynikiem, największą ilość szkoleń.
Podmiot ten otrzyma nagrodę w postaci 1 laptopa.

Regulamin nie wyklucza otrzymania dwóch laptopów przez podmioty najlepsze w dwóch
róŜnych kryteriach.

Podstawę do ustalenia wyników konkursu stanowić będą dane zawarte w systemie
szkoleniowym rejestracji uŜytkowników CKNONW
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