
HULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS:
FoReGo Kft. 
E-mail: logisztika@forego.hu
Telefon: 06 20 563 3333
Honlap: www.pontvelem.hu  
(kapcsolattartói funkciók alatt)

KUPON, DOBOZ, PLAKÁT RENDELÉS:
Kizárólag a www.pontvelem.hu oldalon, 
a kapcsolattartó felület alatt tudja leadni 
igényeit. 

PONTVELEM OKOS PROGRAM

PontVelem Nonprofit Kft. 06 30 590 2085   pontvelem@pontvelem.hu    www.pontvelem.hu

TANÁRI KISOKOS

Gyűjtsenek, gazdálkodjanak, játsszanak! A PontVelem Okos Programmal 
mindenki csak nyerhet! Köszönjük az együttműködést!

ISKOLAI 
NAGY ELEMGYŰJTŐ EDÉNY

OTTHONI 
ELEMGYŰJTŐ DOBOZ

ISKOLAI  MOBILTELEFON- ÉS  
E-KÜTYÜ GYŰJTŐ DOBOZ

 f Online tudásversenyeket szervezünk, ame-
lyeken az iskola és a diák is értékes nyere-
ményekben részesülhet. 

 f A legtöbb elemet vagy e-kütyüt gyűjtő is-
kolák értékes ajándékokkal is gazdagodnak! 

 f A kapcsolattartók együttműködését jutal-
mazzuk!

 f Az osztályok csoportosan is gyűjt- 
hetik a hulladékokat.

 f A szorgos diákok a hulladékok gyűjtéséért és a 
kvízek kitöltéséért a PontSzámlájukra ponto-
kat kapnak. A gyűjtött pontokkal gazdálkod-
hatnak, vagy PontBolt ajándékokra válthatják. 
Sőt értékes ajándékokat is nyerhetnek és felejt-
hetetlen élményekkel is gazdagodhatnak! 

 f Végül, de nem utolsó sorban, a PontVelem isko-
lák diákjai okos, környezettudatos és jótékony-
kodó gyermekekké válnak!

A PontVelem Okos Programmal kapcsolatos tanári teendőkért kérjük lapozzon! f

A PONTVELEM PROGRAMMAL PONT  
AZ ÖN ISKOLÁJA IS NYER!

A PONTVELEM OKOS PROGRAM értékes nyereményekkel  
játékos formában ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre,   
a pénzügyi tudatosságra, a fenntartható élet- 
módra,  valamint a rászorulók támogatására. ÚJ!

DIGITÁLIS KUPON

KUPONFÜZETEK, 
DIGITÁLIS 
KUPONOK



A HULLADÉKOK RENDSZERES 
ÁTVÉTELE A DIÁKOKTÓL

Hulladékok, használt elem és kisméretű 
akkumulátorok, használt mobiltelefo-
nok és e-kütyük (PDA, tablet, digitális 
fényképező, digitális kamera, GPS na-
vigációs eszköz) átvétele és megfelelő 
kuponok kiosztása vagy digitális kuponok jóváhagyása 

heti, vagy havi rendszeres-
séggel. Nagyobb mennyiség 
esetén a www.pontvelem.hu 
oldalon a „Kapcsolattartó” fe-
lület alatt a kuponok jóváírása.

1 KG ELEM = 1 teli elemgyűjtő doboz  = 1 elemes kupon = 100 gyűjtőpont 

1 HASZNÁLT EGÉSZ MOBILTELEFON = 1 mobilos/e-kütyüs kupon = 200 gyűjtőpont 

1 HASZNÁLT EGÉSZ E-KÜTYÜ = 1 mobilos/e-kütyüs kupon = 200 gyűjtőpont

A program sikerének kulcsa az Ön kezében van. Nagyon köszönjük a segítségét!

A PontVelem Okos Programmal kapcsolatos tanári teendők

CSATLAKOZÁS  
A PONTVELEM PROGRAM-
HOZ ÉS TÁJÉKOZÓDÁS

Az együttműködési megállapodás kinyomtatása és 
visszaküldése az iskola nevében, valamint tájékozódás 
a www.pontvelem.hu weboldalon.

DIÁKOK ÉS SZÜLŐK  
TÁJÉKOZTATÁSA, BEVONÁSA  
A PROGRAMBA

A szülői értekezleten a szülők tájékoztatása, később 
osztályfőnöki e-mailes emlékeztetés. Az akciókról a 
diákok, szülők, szülői munkaközösség tájé-
koztatása egész évben. A programban sze-
lektíven gyűjthető hulladékok, valamint a 
pénzügyi oktató program részleteinek ismer-
tetése. Tájékoztatás a PontBolt megrendelé-
sek és kiszállítások rendjéről. 

A DIÁKOK TÁJÉKOZTATÁSA  
A TOVÁBBI TEENDŐKRŐL  
ÉS REGISZTRÁLTATÁSA  
A WWW.PONTVELEM.HU 
WEBOLDALON

A diákok felvilágosítása a kuponok 
és a weboldal kezelésével kapcso-
latos tudnivalókról.

AJÁNDÉKOK KIOSZTÁSA  
A DIÁKOK RÉSZÉRE

A tanév során 5 alkalommal érkező PontBolt
 ajándékok kiosztása a diákok között.
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3.

5.

7.

4.

9.

RÉSZVÉTEL AZ ONLINE  JÁTÉKOKBAN ÉS VERSENYEKBEN

PLAKÁTOK  
KIHELYEZÉSE  
AZ ISKOLÁBAN  
JÓL LÁTHATÓ 
HELYRE

Postai úton érkezik a plakát az isko-
lába. Ezek kihelyezése az iskolában 
jól látható helyre, amely a hosszúkás 
méretnek köszönhetően könnyen 
megoldható. 

6.

8.

A PONTBANK ISMERTE-
TÉSE A DIÁKOKKAL

A PontBank használatának segítségével a tudatos 
gazdálkodás bemutatása, a pontok lekötésével, gyara-
pításával kapcsolatos teendők ismertetése. Kamatszá-

mítás lehetőségének bemuta-
tása a PontBankban, amelyért 
további ka mat pontok járnak a 
lekötések után. 

10.

DIÁKOK ÖSZTÖNZÉSE  
A SEGÍTSVELEM  
ADOMÁNYOZÁSRA

A Magyar Máltai Szeretetszolgálattal való együttműkö-
dés keretében a diákoknak köszönhetően támogatjuk a 

rászorulókat. A SegítsVelem ado-
mányokkal az iskola alapítványa 
által kitűzött cél is támogatha-
tó. A „SegítsVelem Karácsonyi 
MosolyManó” kampánnyal ka-
rácsonyi adományok gyűjtését 
segítjük.

2.

RÉSZVÉTEL  A VILÁG  
LEGNAGYOBB TANÓRÁJÁN 
ÉS A FENNTARTHATÓSÁGI 
TÉMAHÉTEN

amelyeket a Pontvelem Okos Prog-
ram szervez az Emmi felkérésére. 
A Világ Legnagyobb Tanórája felkéré-
sére 2018. szep tember 24-28. között 
kerül megszervezésre. Regisztráció: 
www.avilaglegnagyobbtanoraja.hu 
weboldalon. 
A Fenntarthatósági Témahét 2019. 
március 18-22. kö zött lesz. Re-
gisztráció: www.fenntarthatosagi. 
temahet.hu weboldalon.

11.

TÁJÉKOZTATÁS A PROGRAM 
ÁLTAL KÍNÁLT  
ÚJ LEHETŐSÉGEKRŐL

Már nem csak a hulladékok gyűjtését követően tudnak
pontokat gyarapítani, vagy PontBolt megrendelést leadni 
a diákok. Bizonyos kvízek, tudáspróbák helyes kitöltéséért 
levásárolható OkosPontokat kapnak. PontSzámlához 
tartozó ingyenes SMS szolgáltatásnak köszönhetően a 
diák mindig nyomon követheti PontSzámlájának alakulá-
sát, illetve SMS Bankárrá válhat, amelynek köszönhetően 
további pontokat gyűjthet számlájára.Diákok tájékoztatása a tanév során meghir-

detett akciókról, részvétel az értékes nyere-
ményekért. A  Bank Ve lem PénzOkos Kupa és a 
ZöldOkos Kupa online for dulóinak kitöltéséért 
OkosPont jár. A döntőkön értékes nyereménye-
kért vehetnek részt majd a legjobb csapatok. 
A JátékBank egész évben elérhető, online pénz-
ügyi tudásverseny értékes BónuszPontokért 
cserébe. A  Pénzügyi hősképző, a  Pénziránytű 
Alapítvány online oktatójátéka, amelyen akár 
értékes OkosPontokat is szerezhetnek a diá-
kok. A weboldalon és hírleveleinkben minden 
aktuális versenyt, akciót megtalál.


