
2018/2019-es tanév RE’LEM használt elem és használt mobiltelefon és e-kütyü téli 

időszaki gyűjtőversenyének játékszabályzata 

 

Téli, időszaki használt elem-, mobiltelefon és e-kütyü gyűjtő bajnokság 

PontVelem iskolák és diákok részére. 
 

A Re’lemnek köszönhetően, az akció ideje alatt, az öt legtöbb hulladékot 

gyűjtő diák, az értékes pontokon felül most szuper ajándékokat nyer.  

 

A legtöbbet gyűjtő általános iskolákat külön hulladékonként, azaz két 

kategóriában díjazzuk.  

 
 

 Az akciós gyűjtési időszak alatt, a PontVelem Okos Program keretében gyűjts 

minél több használt elemet, használt mobiltelefont és e-kütyüt, majd add le az 

iskolai kapcsolattartódnak! 

 Rögzítsd a kapcsolattartódtól kapott kuponokon található kódokat a 

www.pontvelem.hu oldalon, vagy használjátok a digitális kuponokat! 

 Az időszak alatt, a legtöbb kupont beváltó, illetve gyűjtőpontokat gyűjtő, öt 

általános iskolás korú diák nyerhet ajándékot. 

 A pontvelem.hu oldalon található toplista segítségével folyamatosan 

figyelemmel kísérhető az adott időszakban a diákok által beváltott kuponok 

száma és az iskolák helyezése. 

 A toplistán pontosan megtekinthető, hogy az iskolák és a diákok az adott 

időszakban hány kg használt elemet, mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtöttek. A 

gyűjtött hulladékok súlya nem jelenik meg azonnal a toplistákon, de a jóváírt 

kg-ok maximum két óra elteltével frissülnek a listán, így csak az adatok 

frissülését követően látható az éppen aktuális gyűjtött mennyiség a diákok 

alatt. 

 Köszönjük, hogy játszol velünk! 

 

A játék célja minél több használt elemet, mobiltelefont és e-kütyüt gyűjteni a 

Pontvelem Okos Program keretében az időszaki gyűjtési akció alatt. 

 

 

A díjakat támogatja: 

 

RE'LEM Nonprofit Kft. 

 

 

A játék operatív szervezője és lebonyolítója: 

PontVelem Nonprofit Kft. 2092. Budakeszi, Kagyló utca 1-3. 

 

 

A játékban való részvétel feltétele, hogy az iskola részt vegyen a PontVelem Okos 

Programban. A gyűjtött hulladékokért kapott kuponkódokat rögzíteni kell a 

www.pontvelem.hu oldalon. Csak a rögzített kuponkódok, valamint a PontVelem 

által jóváírt gyűjtőpontok számítanak a versenybe.  A középiskolai gyűjtés során, 

kizárólag tömeges jóváírást tudunk vállalni. A gyűjtés PontVelem általi, tömeges 

jóváírásához, kizárólag az utolsó hét péntek 2019. január 25.) 14:00 óráig beérkező 

http://www.pontvelem.hu/
http://www.pontvelem.hu/


igényeket fogadja el PontVelem Kft. Amennyiben az ezt követő időpontban érkezik 

az igény, a mennyiség már nem számít bele az időszaki gyűjtőversenybe.  

 

Az eredményhirdetést megelőzően a nyertes diákok iskolájánál, a FoReGo Kft. 

közreműködésével, PontVelem Kft. ellenőrzi a diákok által ténylegesen gyűjtött 

elemek mennyiségét, valamint elszállíttatja azokat.  

 

Időszaki használt elemgyűjtő verseny időtartama: 

 

2018. december 3. - 2019. január 28-án éjfélig tart. 

 

NYEREMÉNYEK 

 

 

Általános iskolai díjazás két kategóriában: 

 

Az időszak alatt, a 3 legtöbb használt elemet gyűjtő iskola alapítványa 

pénzdíjazásban részesül: 

 

1. iskola 100000 

2. iskola 50000 

3. iskola 30000 
 

 

Az időszak alatt, a 3 legtöbb használt mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtő iskola 

alapítványa pénzdíjazásban részesül: 

 

1. iskola 100000 

2. iskola 50000 

3. iskola 30000 
 

 

Az összegeket csak a díjazott oktatási intézmény alapítványának tudjuk utalni 

támogatási igazolás ellenében.  

 

Egyéni díjazás két kategóriában: 

 

1. Az 5 legtöbb használt elemet gyűjtő általános iskolás diákot részesítjük külön 

díjazásban.  

 

 

1. helyezett nyereménye:  

1 db Apple iPhone SE 32GB okostelefon 

 

2. helyezett nyereménye:  

1 db Huawei MediaPad T3 8.0 16GB 8" tablet Wifi 

3. helyezett nyereménye:  

1 db Huawei MediaPad T3 7.0 8GB WIFI 

4-5. helyezett nyereménye:  

JBL GO hordozható hangszóró 

http://b-tel.hu/huawei/11298-huawei-mediapad-t3-70-8gb-wifi-grey.html


2. Az 5 legtöbb használt mobiltelefont és e-kütyüt gyűjtő általános iskolás diákot 

részesítjük külön díjazásban.  

 

1. helyezett nyereménye:  

1 db Apple iPhone SE 32GB okostelefon 

 

2. helyezett nyereménye:  

1 db Huawei MediaPad T3 8.0 16GB 8" tablet Wifi 

3. helyezett nyereménye:  

1 db Huawei MediaPad T3 7.0 8GB WIFI 

4-5. helyezett nyereménye:  

JBL GO hordozható hangszóró 

 

 

 

A verseny lezárását követően legkésőbb 2019. február 15-én végleges, ellenőrzött 

toplista mutatja majd a nyerteseket. Az ajándékokat az eredményhirdetés után, 

legkésőbb a következő PontBolt kiszállítás során, az iskolában kaphatják meg a 

nyertesek. A pénznyeremények 2019. március 29-ig kerülnek utalásra az iskola 

alapítványának számlájára, amennyiben eljuttatják a számlaszámot a PontVelem 

részére.  

A tárgyi nyeremény készpénzre nem váltható. A nyertes diákok kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a nyereménnyel legalább egy képet készítenek, majd elküldik 

azt a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címre. A kép a PontVelem Kft. tulajdona lesz 

és korlátlanul felhasználhatja azt. 

A játékban nem vehetnek részt, a játékot fejlesztő PontVelem Nonprofit Kft. 

munkatársai.  

A játékosok a játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a játék szervezője, a 

PontVelem Nonprofit Kft. a játékosok adatait (név, e-mail cím) díjmentesen 

nyilvántartásba vegye és a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása 

céljára a jövőben is díjmentesen kezelje. A játékosok hozzájárulnak továbbá ahhoz, 

hogy a megadott e-mail címeket a PontVelem Nonprofit Kft. további programjai 

ismertetése céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a PontVelem Nonprofit Kft. 

ezen információkat nem adja tovább.  

 

Amennyiben a nyertes diákokat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek meghatározásában, a PontVelem Kft. 

döntése végleges és nem vitatható.  

 

Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Kft. döntése az irányadó.  

 

PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely 

versenyző diák részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a játék 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal 

vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a diákot azonnali hatállyal kizárja a 

játékból.  

 

http://b-tel.hu/huawei/11298-huawei-mediapad-t3-70-8gb-wifi-grey.html


A hulladékgyűjtő verseny célja elsősorban a háztartásokban keletkező hulladék 

begyűjtése. Ezért nem lehet az adott oktatási intézményen kívül (pl. üzletekben) 

elhelyezett gyűjtőedényekben lévő mennyiséget a versenyben felhasználni. Az adott 

oktatási intézményen kívül lévő elemgyűjtő edényeiből való gyűjtés a versenyből 

való kizárást vonhatja maga után! A gyűjtőedényeket kizárólag a FoReGo logisztikai 

partnerünk ürítheti, amennyiben más cég szállítja el ezeket a hulladékokat, adott 

mennyiségek, nem számítanak a gyűjtőversenybe és GyűjtőPontok sem járnak érte.  

 

 

A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj átvételét követően is – a 

programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja 

maga után. A játékszabály megszegésével a PontVelem Kft-nek okozott kárért az 

iskola teljes körű felelősséget vállal. A PontVelem Kft. döntése a kizárás kérdésében 

végleges és nem vitatható.  

 

A PontVelem Kft. kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét ért vagy 

meghibásodások, külső támadások esetére, valamint kizár minden kártalanítási, 

kártérítési igényt a játék során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás 

működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

A PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására ill. 

kiegészítésére.  

 
 


