
Samsung 25 játékszabályzat: 

 

25 hetes használt mobiltelefon gyűjtő bajnokság PontVelem iskolák részére. 
 

A nyertes iskolák hetente kirándulni mehetnek a 25 éves Samsung high-tech 

gyárába és iskolájába.  

 

Hetente 25 diák vehet részt a különleges kiránduláson. 

Minden hét egy újabb esély! 

 

Legyen a Te sulid a bajnok, nyerjétek meg a 25 szuper kirándulás egyikét!  

 
 

 A PontVelem program keretében gyűjts minél több használt mobiltelefont és 

add le az iskolai kapcsolattartódnak! 

 Rögzítsd a kapcsolattartódtól kapott telefongyűjtő kuponokon található 

kódokat a www.pontvelem.hu oldalon! 

 Az adott héten legtöbb telefonos kupont beváltó, illetve telefonos 

gyűjtőpontokat gyűjtő iskola nyeri meg a következő heti különleges 

kirándulást. 

 A pontvelem.hu oldalon és a facebook.com/pontvelem oldalon található 

toplisták segítségével folyamatosan figyelemmel kísérhető az adott héten az 

iskolák alatt beváltott telefonos kuponok és jóváírt telefonok száma. 

 A toplistán pontosan megtekinthető, hogy az iskolák az adott héten hány 

darab használt mobiltelefont gyűjtöttek. A gyűjtött telefonok darabszáma 

nem jelenik meg azonnal a toplistákon, de a jóváírt darabszámok maximum 

két óra elteltével frissülnek a listán, így csak az adatok frissülését követően 

látható az éppen aktuális gyűjtött mennyiség az iskolák alatt. 

 Érdemes a kirándulás időzítésének megfelelően gyűjteni a telefonokat, mivel 

az eredményhirdetést követő héten, csütörtökön megvalósul a kirándulás. 

 Köszönjük, hogy játszol velünk! 

 

A játék célja minél több használt mobiltelefont gyűjteni a Pontvelem program 

keretében. 

 

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

programban. A gyűjtött használt mobiltelefonokért kapott kuponkódokat rögzíteni 

kell a www.pontvelem.hu oldalon. Csak a rögzített telefonos kuponkódok, valamint a 

PontVelem által jóváírt telefonos gyűjtőpontok számítanak a versenybe. A heti 

gyűjtés PontVelem általi, tömeges jóváírásához, kizárólag az adott hét péntek 12:00 

óráig beérkező igényeket fogadja el PontVelem Kft. Amennyiben az ezt követő 

időpontban érkezik az igény, a következő heti mennyiségekhez lesz jóváírva a 

gyűjtés.  

 

Az eredményhirdetést megelőzően a nyertes iskolánál, FoReGo Kft. 

közreműködésével, PontVelem Kft. ellenőrzi az iskola által ténylegesen gyűjtött 

telefonok mennyiségét, valamint elszállíttatja azokat. Az elszállítás és ellenőrzés 

időpontja valószínűleg a kirándulást megelőző héten, szerdán lesz. 

 

  

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


Versenyzők: 

A „Samsung 25” akció során az általános iskolák versenyeznek egymással.  

 

 

 

NYEREMÉNYEK 

 

 PontVelem programba regisztrált iskolák: 

 

Az iskola, amely adott héten a legtöbb telefont gyűjtötte és a telefonos kuponokat 

rögzítette a www.pontvelem.hu oldalon, valamint tömeges jóváírás esetén, a 

gyűjtést összesítve a legtöbb használt mobiltelefont gyűjtötte, 25 diákot és két kísérőt 

delegálhat a következő heti kirándulásra. 

 

Összesen 25 kirándulás: 

Különleges high-tech osztálykirándulás, a jászfényszarui Samsung high-tech gyárba és 

a közeli Rimóczi kastély SMART School-ba, busz és ebéd biztosításával. 

 

 

Kirándulók korosztálya, program: 

A kirándulók korosztályát nem korlátozzuk, az iskolára bízzuk, hogy mely diákjait küldi. 

Reményeink szerint az iskola díjazza a gyűjtő diákokat a kirándulással. 

11:00 Samsung Smart School látogatása  

12:00 Ebéd 

13:00 Samsung gyár látogatása 

14:00 program vége, indulás haza 

 

 A játék időtartama:  

 

25 tanítási hét a 2014-es évben. Első versenyhét a 14. hét. Minden héten, vasárnap 

éjfélig tart a verseny.  

2014. március 31-től, 2014. december 21-ig tart. A játék kizárólag a tanévek során 

kerül meghirdetésre, az iskolai szünetekben nem lesz meghirdetve a heti verseny, 

tehát ezekben az időszakokban a verseny is szünetel.  

 

A heti mobiltelefon gyűjtőverseny nem befolyásolja az éves toplistát, valamint a heti 

gyűjtések természetesen beleszámítanak az éves gyűjtésbe is.  

 

Első kiránduló iskola/csoport: 

A 14. heti verseny kiránduló csoportját a 15. hét elején értesítjük és a következő héttől 

indulnak a kirándulások.  

A tavaszi időszakban csütörtöki napra időzítjük a látogatásokat, ennek megfelelően 

a 16. héten, csütörtöki napon valósulhat meg az első látogatás.  

Az őszi gyűjtés a 40. héten indul, ettől kezdve folyamatosan, minden pénteken 

kirándulhatnak a nyertes iskolák csoportjai. 

Amennyiben a pénteki kirándulás munkaszüneti napra esik, valószínűleg ugyanazon 

a héten, de szerdán valósul meg a kirándulás.  

 

Mivel a Samsung gyárban heti egy látogatásra van lehetőség, a kirándulások 

időpontját PontVelem Kft-nek nem áll módjában rugalmasan kezelni, ha a következő 

héten a nyertes iskola nem tud csoportot küldeni, abban az esetben a következő 

http://www.pontvelem.hu/


helyezést elérő iskola diákjai utaznak. Amennyiben ők sem küldenek csoportot, ismét 

a következő helyezést elérő iskola kap lehetőséget.  

Azok a nyertes iskolák, akik nem tudnak csoportot küldeni, később nem élhetnek a 

lehetőséggel, csak abban az esetben, ha egy újabb héten nyernek a versenyben.  

 

A kampány során egy iskola maximum 2 alkalommal delegálhat csoportot, 

amennyiben ennél több alkalommal nyer, automatikusan a heti toplistán, a 

következő helyezést elérő iskola küldhet diákokat. Abban az esetben, ha ők is voltak 

már két alkalommal a kiránduláson, vagy nem tudnak csoportot küldeni, szintén 

addig megyünk lefelé a nyertes listán, amíg nem találjuk meg a következő heti 

kiránduló csoportot.  

A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyertes csoportok kötelezettséget 

vállalnak arra, hogy a kiránduló csoportról a helyszínen legalább egy csoportképet 

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. marketing 

tevékenysége céljából felhasználja. Harmadik személyeknek a PontVelem Nonprofit 

Kft. ezen információkat nem adja tovább.  

 

 

Amennyiben a nyertes iskolákat illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény 

juttatásának kérdésében, illetve a nyertes iskola 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 iskola részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a játék 

szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal 

vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy az iskolát azonnali hatállyal kizárja 

a játékból.  

 

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 a 

facebook oldalán történő 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. 

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal 

összefüggésbe nem hozható. This promotion is in no way sponsored, endorsed or 

administered by or associated with, Facebook. 

 
 


