JátékBank részvételi szabályzata
2019. február 15-től 2019. december 31-ig érvényes
Szeretnél értékes BónuszPontokat gyűjteni? Esetleg havi nyertesként OkosPontokat
nyerni? Töltsd ki a JátékBank pénzügyi tudáspróbáit, hogy tudj gazdálkodni a gyűjtött
pontokkal is, vagy válogass a PontBolt termékei közül!
Minden szerdán új kérdéssort találsz a JátékBankban! Töltsd ki ezeket hétről-hétre,
játssz, bankolj, okosodj!
A megjelenő JátékBank feladatsorok kitöltése esetén fantasztikus ajándékokban
lehet részed! Amennyiben a JátékBank kérdéssorainak rendszeres kitöltője vagy és
az adott hónapban, a korosztályodban megjelent kérdéssorokat legalább 60%-os
teljesítménnyel kitöltöd, valamint a legjobbak között szerepelsz a toplistán, nyerhetsz
a hónap végén 3500 OkosPontot a PontSzámládra!
Ugye milyen remek lehetőség? Élj vele Te is! Sok sikert kívánunk! Vigyázz, kész, kitöltés!
Szabályozás, részletek:
A JátékBank szervezője a PontVelem Nonprofit Kft. (továbbiakban Szervező), a fő
támogatója a Pénziránytű Alapítvány. A program hivatalos weboldala a
https://www.pontvelem.hu/jatekbank.
A JátékBankot a Pénziránytű Alapítvány támogatja a Pénziránytű-BankVelem
Program keretében. A kérdéssorok összeállítása a Pénziránytű Alapítvány szakmai
vezetésével történik. A felső tagozatos kérdéssorok a "Küldetések a pénz világában"
című tankönyv témaköreire épülnek.
A kérdéssorokat a megjelenésüktől kezdve, egész évben ki lehet tölteni, bármikor
csatlakozhatnak a diákok és gyűjthetik a BónuszPontokat.
Nem csak hibátlan kérdéssorért jár pont, hanem a helyes válaszok arányában
jóváírunk a regisztrált, bejelentkezett diák PontSzámláján maximum 30 BónuszPontot.
A pontokat a kérdéssor kitöltését követően írjuk jóvá a PontSzámlára.
A BónuszPontokat és az OkosPontokat csak abban az esetben tudjuk jóváírni, ha a
diák regisztrál az oldalon diákként és belépett felhasználóként tölti ki a kvízeket.
Havi különdíjazás:
A havonta megjelenő kérdéssorok rendszeres kitöltői külön díjazásban részesülhetnek.
Korosztályonként, a Játékbank feladatsorok kitöltésével, az adott hónapban
gyűjthető maximum pont 60%-át elérő diákok vehetnek részt a havi sorsoláson. Nem
feltétel az összes havi kérdéssor kitöltése a korosztályban, azonban a 60%-os
teljesítmény feltétele a sorsoláson való részvételnek.

Díj:
Havonta, korosztályonként 3 diák nyerheti el a 3500 OkosPont jóváírást.
A havi toplista mutatja, hogy mely korosztályban, mely diák érte el a 60%-os szintet.
Mindig a következő hónap 3. napjáig van lehetőség kitölteni az előző havi
kérdéssorokat, amennyiben a diák ezt követően tölti ki először a korábbi feladatsort,
abban az esetben már nem kerül bele a sorsolásba. Minden korosztály kisorsolt
diákja, a havi toplista összesítését követően, a következő hónap 10. napjáig 3500
OkosPont jóváírást kap a PontSzámlájára.
Egy diák, maximum 1 alkalommal nyerheti el a 3500 OkosPont díjazást.
Részt vehetsz a JátékBank kihívásán is!
JátékBank Tudósok:
Minden regisztrált, bejelentkezett diák, aki a saját korosztályából 15 kvízt kitölt, vagy
korábban kitöltött és a kitöltései legalább 50%-os szintet elértek, 200 OkosPont
jóváírást kap a PontSzámlájára és JátékBank Tudós lesz.
JátékBank Bajnokok:
Minden regisztrált, bejelentkezett diák, aki a saját korosztályából további 15 kvízt kitölt
vagy korábban kitöltött és a kitöltései legalább 50%-os szintet elértek, 300 OkosPont
jóváírást kap a PontSzámlájára és JátékBank Bajnok lesz.
Kitöltés menete:
- Válaszd ki a saját korosztályodnak készült kérdéssorok egyikét!
Korosztályok:
Alsó tagozat: 1-4. osztályosok
Felső tagozat: 5-6. évfolyam
Felső tagozat: 7-8. évfolyam
- Jelöld meg a helyes választ vagy az utasításnak megfelelően oldd meg a
feladatokat!
- Amennyiben nem tudod a választ tovább léphetsz, de visszalépni már nincs
lehetőséged!
- Csak akkor kaphatsz pontjóváírást, ha a megkezdett kérdéssort végig kitöltötted!
- Bármennyi idő rendelkezésedre áll a kitöltésre, nincs időkorlát.

A feladatokat figyelmesen olvasd el és értelmezd! BónuszPont csak akkor szerezhető,
ha egy adott kérdéssort egyszerre csak egy eszközről indítottál el és töltöttél ki
helyesen. A kérdéssort csak egy gépen, egy alkalommal tudod kitölteni a
BónuszPontokért. Ezt követően még kitöltheted a kérdéssort, de azért már nem jár
pont. Amennyiben egy kérdésre nem tudod a választ, kitöltés nélkül is tovább
haladhatsz, de vedd figyelembe, hogy vissza már nem lehet lépni a kérdéshez!
Szöveges válaszoknál kizárólag egy, a megoldásban megadott szót, csak hibátlan
gépeléssel tudunk elfogadni helyes válasznak! Elírás esetén, vagy más azonos
jelentésű megadott szóért sem jár pont.
Egy diák csak és kizárólag egy, létező, valódi regisztrációt használhat a JátékBank
tudáspróbák kitöltésére, semmilyen más regisztrációval nem tölthet ki JátékBank
kérdéssort. Nem létező, vagy többes diák regisztráció használata miatt a diákot
azonnali hatállyal kizárjuk. A díjazásban csak azok a diákok vehetnek részt, akik aktív
tanulói jogviszonyban állnak az adataiknál megadott oktatási intézménnyel. Fontos,
hogy csak a megfelelő regisztrációval, csak a megfelelő korcsoport kvízeit lehet
kitölteni! Más korcsoportra vonatkozó kvízekért nem jár díjazás. A diák regisztrációkat
Pénziránytű-BankVelem Program bármikor ellenőrizheti, az iskola és Kapcsolattartó
segítségét kérheti a nem létező, fiktív diák regisztrációk felkutatásában.
A JátékBank tudáspróbát Tanár regisztrációval nem lehet kitölteni.
Egyéb rendelkezések:
Bármilyen felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.
A játékkal kapcsolatos kérdéseket a pontvelem@pontvelem.hu e-mail címen
fogadja, majd azokra a feladó e-mail címére küld választ Pontvelem Kft.
Szervező kizárja a felelősségét a weboldal szerverének rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges
intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve
megszüntesse.
A Szervező kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét ért 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 Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért
és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Szervező nem tartozik
felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra
vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája
vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a
gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez
történő csatlakozás sikertelensége.
A nyeremény OkosPont készpénzre nem váltható. A jelen szabályzat bárminemű
megsértése – akár a nyeremény jóváírását követően is – a játékból és PontVelem
Okos Programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét

vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a
játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében
végleges és nem vitatható.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely felhasználó
részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek
megalapozott gyanúja felmerül, úgy a felhasználót azonnali hatállyal kizárja a
játékból. A JátékBankkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A PontVelem Nonprofit Kft. fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat
módosítására, ill. kiegészítésére. A módosításokról a www.pontvelem.hu oldalon
értesülhetsz.

