آیین نامه مربوط به انتخاب جوایز

مقدمه
ما خرسندیم که خداوند بار دیگر توفیق داد توانستیم بیست و دومین جشنواره دانش آموزان را با شرایط سخت
اقتصادی موجود در جامعه برگزار نماییم .استقبال شما دانش آموزان از این جشنواره باعث دلگرمی ما شد که سال
آینده با قدرت تمام برای ملی شدن این جشنواره در بستر فضای مجازی تالش نماییم امسال نوع جوایز و قرعه
کشی جوایز نسبت به سالهای گذشته متفاوت بود.
انواع جوایز و قرعه کشی
الف -قرعه کشی ویژه شامل جوایز ده میلیون ریالی است که از طریق برنامه چهلستون که بصورت زنده از شبکه
قزوین پخش شد به  6نفر از دانش آموزان ممتاز که امتیازات باالیی داشتند قرعه کشی شد و جوایز اهدا شد
ب -قرعه کشی عمومی شامل جوایز پنج میلیون ریالی است این قرعه کشی هم از طریق برنامه چهلستون که
بصورت زنده از شبکه قزوین پخش شد و به  6نفر از دانش آموزان ممتاز که در سایت ثبت نام کرده بودند به قید
قرعه کشی جوایز اهدا شد
پ -عالوه بر جوایز قرعه کشی شده در راستای ایجاد خالقیت و سوق دادن دانش آموزان به سمت برنامه ریزی به
تمام دانش آموزان دفتر برنامه ریزی به زودی ارسال و در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت
ت  -دانش آموزان می توانند با ورود به سایت از طریق کنترل پنل خود اقدام به انتخاب جوایزی کنند در سایت
برحسب امتیاز برای آنها در نظر گرفته شده است که مقرارت مربوط به انتخاب جوایز در ذیل ارائه شده است
نکته آخر
ما از شما دانش آموزان و خانواده محترم دعوت می کنیم با حضور فعال در سایت جشنواره و شرکت در مسابقات و
چالش های موجود عالوه بر باال بردن سطح آگاهی و مطالعاتی خود از جوایز و امتیازات باالی این سایت در طول
سال بهره مند گردید

مقرارت مربوط به جشنواره
 -1این جایزه شامل دانش آموزانی می شود که مدارک خود را برای دبیرخانه از طریق سایت و واتساپ جشنواره
ارسال کردند
 -2جوایز براساس امتیازاتی که دانش آموزان در طول جشنواره بدست آورده اند تعیین می شود
 -3در انتخاب جایزه خود دقت کافی داشته باشید چون هر فرد می تواند تنها یک بار جایزه خود را انتخاب نماید
 -4جوایز غیر قابل تعویض هستند
 -5جوایز دو نوع است:

الف -جوایزی که دارای کد فعال سازی هستند شامل اینترنت شاتل و نماوا که به صورت کد در اختیار شما
قرار می گیرد شما پس از دریافت می توانید اقدام به فعال سازی نماید
ب -جوایزی که به صورت بن یا هدیه در نظر گرفته شده پس از انتخاب شما به آدرس شما ارسال خواهد شد
 -6همه افرادی که در سایت ثبت نام کردند می توانند از کد تخفیف  12درصدی خرید اینترنتی شرکت فیروز
برخوردار گردند این کد تخفیف محدودیت ندارد عالوه برانتخاب جوایز از این کد تخفیف هم میتوانید بهره
مند گردید

