Tájékoztató a szelektív gyűjtés és a PontVelem Okos Programban való részvétel
feltételeiről
Miről szól a PontVelem Okos P
Program?
A PontVelem programban használt elemeket, kisakkumulátorokat illetve használt
mobiltelefonokat, e-kütyüket (PDA,
PDA, tablet, digitális fényképező, digitális kamera, GPS
navigációs készülék) és tartozékait is gyűjthetsz! A hulladék gyűjtése mellett fejlesztheted
pénzügyi ismereteidet és jótékonykodhats
jótékonykodhatsz is.
Gyűjtsd szelektíven a hulladékokat és mi pontokkal jutalmazunk érte. A pontokkal a
virtuális PontBankban szabadon gazdálkodhatsz és különböző megtakarítási
lehetőségekkel élhetsz. Az összegyűjtött pontjaidat a PontBoltban beválthatod
nyereményekre, vagy barátaiddal összedobhatjátok őket és választhattok valami közös
nyereményt, szórakozást!
Regisztrálhatsz egyénileg és osztály szinten is!
Amennyiben részt szeretnél venni a PontVelem programban, regisztrálj a honlapon
honlapon, majd
erősítsd meg a regisztráció
áció során megadott e
e-mail címet!
Ha egyénileg regisztrálsz a PontVelem programba, majd megerősíted a regisztráció során
megadott e-mail címed, a honlap és a program adta lehetőségeket kihasználva
pontokat gyűjthetsz, beválthatsz
beválthatsz, megtakaríthatsz a PontSzámládon, játszhatsz a
honlapunkon és a facebook oldalunkon.
Ha osztályregisztrációval regisztrálsz (amennyiben egyénileg még nem regisztráltál)
önállóan nem gyűjthetsz, nem vehetsz részt az on
on-line
line aktivitásokban; nem gyűjthetsz
OkosPontokat, Bónuszpontokat,
okat, saját PontSzámlát nem vezethetsz, a PontBoltb
PontBoltban
önállóan nem válthatsz be pontokat
pontokat,, illetve csoportokhoz nem csatlakozhatsz. Csak az
osztály, mint önálló regisztrált egység képviselője útján vehetsz részt a programban.
Ahhoz, hogy a gyűjtésben részt
észt tudjál venni (akár egyéni, akár osztályregisztrációval), az
iskoládnak is csatlakoznia kell a programban. Az iskola regisztrációját az iskola igazgatója
tudja elintézni.
Pontok a regisztrációért
Amint regisztráltál és az e-mailben
mailben megküldött link vagy kód segítségével megerősíted az
e-mail címed, mi azonnal 10 OkosPonttal és 100 BónuszPonttal
tal jutalmazunk, hogy
pontgazda lehess, elkezdhesd a pontgyűjtést és a gazdálkodást a PontBankban.
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Becenév és jelszó
A regisztrációnál választanod kell egy becenevet és egy jelszót, amit jól meg kell
jegyezned, mert ezek segítségével léphetsz be a regisztrációt követően a PontVelem
program weboldalára.
A jelszóra azért van szükség, hogy a tagságoddal kapcsolatos adataid titokban
maradjanak. Titkos jelszavad megőrzése a te feladatod!
Ha elfelejtenéd a jelszavad, rendelkezésedre áll egy jelszómódosító felület a honlapon,
ahol új jelszót hozhatsz létre magadnak.
Személyes adataid
A regisztráció során megkérdezzük a személyes adataidat – nevedet, e-mail
e
címedet,
mobiltelefon számodat, születési dátumodat, iskolád nevét és címét, valamint hogy melyik
osztályba jársz. Adataid nálunk teljes biztonságban vannak! Személyes adataid védelm
védelmét
komolyan vesszük, szüleid engedélyét is kikérjük, hogy a programban felhasználhassuk az
általad megadott információkat. Lehetőséged van hozzájárulni, hogy hírlevél és sms
értesítést küldjünk a PontVelem program kapcsán! A regisztrációdat és a hozzájárulásodat
hozzájárul
úgy értelmezzük, hogy szüleid beleegyeztek, hogy használd a honlapunkat
honlapunkat, értesítéseket
küldjünk számodra és részt vegyél a PontVelem Okos Programban.
Az iskolád kiválasztása a listából
Amikor a regisztráció során megadod az iskolád nevét, a lista automatikusan megjeleníti a
hasonló nevű, című iskolákat. Innen válaszd ki az iskolád. Jól nézd meg, hogy az iskola
neve és címe is egyezzen, nehogy véletlenül egy másik városban található, azonos nevű
iskolába regisztrálj.
Szeretnéd, hogy az iskolád is részt vegyen?
Ha tetszik a program és szeretnél te is teljes jogú tagként részt venni benne (azaz pontokat
gyűjteni, azokat beváltani a PontBoltban, részt venni az online aktivitásokban), segíts
nekünk azzal, hogy megmutatod a tanárodnak a www.pontvelem.
www.pontvelem.hu
hu weboldalt!
Amint az iskolád csatlakozik a programhoz, máris gyűjtheted a pontokat a használt
elemekért és mobiltelefonokért
mobiltelefonokért, e-kütyüért cserébe. Amíg az iskolád nem csatlakozik,
addig az összegyűjtött hulladékokért nem tudunk pontokat
okat adni, de addig is szabadon
látogathatod weboldalunkat és gyűjtheted a BónuszPontokat és az OkosPontokat.
OkosPontokat
A gyűjthető pontok fajtáiról jelen Tájékoztatóban, a GyűjtőPont
Pontok OkosPontok és
Bónuszpontok
ok cím alatt találsz bővebb tájékoztatást.
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Regisztrált látogató vagy?
A regisztrációdat követően máris megismerheted a weboldalt, tájékozódhatsz, játszhatsz,
kvízt tölthetsz ki, megnézheted a PontBolt kínálatát. A legfontosabb az, hogy regisztrációt
követően erősítsd meg a regisztráció során megadott e
e-mail címet,, mert csak így leszel
teljes jogú Pontvelem tag, és elkezdd a használt elemeket, kisakkumulátorokat
akkumulátorokat és
mobiltelefonokat, e-kütyüket gyűjteni, majd az Okos Kvízeket
zeket kitölteni, hogy mielőbb
hozzájuthass a pontjaidhoz és szabadon gazdálkodj velük a virtuális PontBankban!
Pont
Az email cím megerősítésre bármikor lehetőséged van, bármikor kérhetsz újabb megerősítő
linket és kódot.
Hogyan kapok pontokat?
A regisztrációdat követően, az e
e-mail cím megerősítés után, azonnal kapsz 10 OkosPontot
és 100 BónuszPontot,, hogy máris pon
pontgazda
tgazda legyél. Ezután elsősorban a begyűjtött
használt elemekért, kisakkumulátorokért
akkumulátorokért és mobiltelefonokért
mobiltelefonokért, e-kütyükért
kütyükért cserébe adunk
pontokat! Emellett bizonyos kvízek kitöltéséért OkosPontokat kapsz és számos egyéb
lehetőségeket is kínálunk neked pontszerzésre! Ezekről a lehetőségekről mindig
tájékoztatunk téged a honlapon, úgyhogy érdemes gyakorta ide látogatnod és
figyelemmel kísérned, hogy kínálunk
kínálunk-e
e valami új kihívást számodra a pontgyűjtéshez!
GyűjtőPontok, OkosPontok és BónuszPontok
Megkülönböztetünk GyűjtőPont
ontokat, OkosPontokat és BónuszPontokat.
okat.
A FőSzámlán találod az OkosPontokat és a GyűjtőPontokat.
A BónuszSzámlán találod a BónuszPontokat.
GyűjtőPont: A GyűjtőPontokat a
az iskoládban
ban begyűjtött használt elemekért,
kisakkumulátorokért
kkumulátorokért és mobiltelefon és e
e-kütyü hulladékért kapod.. Ezeket a pontokat a
PontBankban vezetett PontSzámládon írjuk jóvá. A pontok jóváírása többféle módon
történhet: papír alapú kupon kódjának rögzítésével, digitális kupon által vagy a
kapcsolattartó tanár igénylése nyomán (tömeges gyűjtés). A GyűjtőPontok a PontBank
PontBan
Főszámláján gyűlnek. A GyűjtőPontokkal gazdálkodhat
gazdálkodhatsz,
sz, leköthetsz, utalhatod
(átvezetheted), valamint levásárolhatod a PontBoltban.
OkosPont: Bizonyos tudáspróbák helyes kitöltéséért és tudásért kapod az Okospontokat,
amelyek a PontBank Főszámláján gyűl
gyűlnek.
nek. Az OkosPont ugyanolyan értékes, mint a
GyűjtőPont, lehet vele gazdálkodni, leadható belőle a PontBolt megrendelés, leköthető,
csak csoport részére nem lehet átutalni (átvezetni). A regisztrációért is 10 OkosPontot
kapsz a PontSzámládra. Azz isko
iskola regisztrációja nélkül is tudsz gyűjteni OkosPontot, amellyel
gazdálkodhatsz is.
BónuszPont:: A BónuszPontok a PontBank BónuszSzámláján gyűlnek. BónuszPontokat a
barátok, ismerősök PontVelem Programba való meghívásával is lehet szerezni.
Amennyiben a meghívóban szereplő linkkel regisztrálnak a programba úgy 10
BónuszPonttal jutalmazzuk a meghívót. A helyesen megfejtett kví
kvízekért
zekért is BónuszPontokat
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jár. További lehetőségek vannak a BónuszPontok szerzésére, amelyek részleteikről mindig
található a weboldalon információ. A regisztrációért 100 BónuszPont jóváírást kap
kapsz a
BónuszSzámládra.. Az SMS Bankárok is 100 BónuszPontot kapnak a számlájukra.
Bónuszpontokat NEM lehet FőSzámlára átvezetni
átvezetni. A PontBoltban
Boltban a pontbeváltásnál mindig
csak maximum annyi BónuszPont használható fel, amennyi Gyűjtési és/vagy OkosPont
beváltásra kerül.
A pontokkal való gazdálkodás
A pontjaid alakulásáról a PontBankban a PontSzámláidon
don tájékozódhatsz. Ez olyan, mint
egy igazi
azi bankszámla egy igazi bankban. Követheted rajta, hogy milyen tevékenységért
mennyi pontot kaptál, valamint hogy mikor, mire és mennyit váltottál be. Igazi
pontgazdaként gazdálkodhatsz a pontjaiddal és a megtakarítási lehetőségekkel élhetsz.
Pontok felhasználása
A pontjaiddal szabadon rendelkezel, az a te döntésed, hogy megosztod másokkal egy
közös termékre gyűjtve,, vagy magadnak választasz valamit a PontBoltban belőle.
A PontBoltban a pontbeváltásnál mindig csak maximum annyi BónuszPontot
BónuszP
használhatsz
fel, amennyi Okos- és/vagy GyűjtőP
GyűjtőPontod beváltásra kerül. Amennyiben a vásárláshoz
szükséges Okos- és GyűjtőPontodból van azonos mennyiségű a FőSzámládon, akkor
azokat egyenlő arányban tudod elkölteni. Amennyiben nincs ugyanannyi mennyiségű
Pont, akkor a megoszlás változik, tehát abból vonunk le többet, amelyikből van elegendő.

Pontokat utalhatsz,, vezethetsz át:
-

a PontBoltba pontbeváltásra,
saját PontSzámláid között,
saját adminisztrált csoportodnak,
más által adminisztrált csoportnak, ahol te is tag vagy.
BónuszPontokat NEM tu
tudsz utalni, abból csak rendelni tudsz!
OkosPontot nem tudsz csoportnak utalni.

Tanévenként maximum 150.000 pontot használhatsz fel saját PontSzámláidról és újabb
összesen 150.000 pontot az általad adminisztrált csoportok PontSzámláiról. Felhasználásnak
minősül:
- pontbeváltásod a PontBoltban,
- utalás más által adminisztrált csoportnak, ahol te is tag vagy.
Amennyiben egy pontbeváltást törlünk, akkor a beváltott pontokat jóváírjuk azon a
PontSzámládon, amelyről a pontbeváltás
pontbeváltást kezdeményezted.
Amennyiben a regisztráció során, vagy az adatlapodon megadtad a mobiltelefon
számod, jóváhagyásodat követően, a PontBank tranzakciókról és a PontBolt vásárlásokról
sms-ben
ben is megerősítést küldünk számodra!
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Mi lesz azz OkosPontjaiddal és BónuszPontjaiddal,
jaiddal, ha az iskolád még nem csatlakozott a
programhoz?
Ne aggódj, az iskolád csatlakozásáig megőrizzük BónuszPontjaidat!
jaidat! Amennyiben
OkosPontokat is gyűjtesz, akkor vásárolni is tudsz a PontBoltból. A megrendelt termékek az
iskolád címére érkeznek
znek a nevedre, vagy amennyiben időközben regisztrál iskolád, abban
az esetben, a kapcsolattartód nevére érkezik a csomag.
Kapcsolattartó tanár
Minden iskolában, amelyik csatlakozott a PontVelem programhoz, van egy tanár, aki a
PontVelem program „nagykövete”,
övete”, felelőse. Őt nevezzük Kapcsolattartó tanárnak. Amint
az iskolád csatlakozik a programhoz, a Kapcsolattartó tanárod neve megjelenik a
bejelentkezésed után a honlapon is. Amennyiben olyan kérdésed van a programmal
kapcsolatban, amelyre nem találsz vá
választ
laszt a honlapunkon, a Kapcsolattartó tanár a
programmal kapcsolatos kérdéseidre személyesen válaszol az iskolában. Nekünk is írhatsz,
mi is szívesen válaszolunk a kérdésekre!

Elem és kisakkumulátor gyűjtés
Légy szíves olvasd el a GyűjtsVelem menüpontott a honlapon, mielőtt nekilátsz a
gyűjtésnek. Itt írjuk le, hogy milyen fajta használt elemeket fogadunk el tőled. Más
érdekességeket is olvashatsz itt arról, hogy miért fontos a használt elemek szelektív
gyűjtése és mit kezdünk vele, miután te begyűjtötte
begyűjtötted őket.
Elemgyűjtő doboz
Keresd meg az iskoládban a PontVelem program Kapcsolattartó tanárát. Tőle kaphatsz a
használt elemek, kisakkumulátorok
akkumulátorok gyűjtésére, tárolására alkalmas gyűjtődobozt. Ez fontos,
mivel pontosan egy ilyen teli, min. 1 kg használt elemmel megtöltött dobozért 100
GyűjtőPontot
ot érő kupont kapsz!
A Kapcsolattartó tanár fogja megmondani neked azt is, hogy milyen időpontokban veszi
át tőled a megtelt gyűjtődobozokat.
Légy szíves vigyázz az elemgyűjtő doboz állapotára, mert a használt elemek leadását
követően is ebben a dobozban folytat
folytathatod majd az elemgyűjtést.
Legfontosabb elemgyűjtési szabályok!
Figyelj arra, hogy csak használt elemeket gyűjts össze!
Miután megkaptad az elemgyűjtő dobozt, helyezd el otthon egy jól látható helyre.
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FONTOS, hogy ha van kistestvéred, akkor ő semmiképpen se férjen hozzá a dobozhoz. A
használt elem ugyanis veszélyes hulladék! Az elemekben lévő vegyi anyagok esetleg
kifolyhatnak. Ezért körültekintően kell eljárnod! Tedd olyan helyre a dobozt, ahol nem
okozhat kárt semmiben.
A használt elem nem való a háztartási hulladékok közé! Légy szíves ezt jegyezd meg jól és
soha, de soha ne dobd
obd be a kukába!
A hulladékgyűjtő
gyűjtő verseny célja elsősorban a háztartásokban keletkező hulladék
begyűjtése. Ezért nem lehet az adott oktatási intézményen kívül (pl. üzletekben)
üzlet
elhelyezett gyűjtőedényekben
ben lévő mennyisé
mennyiséget
get 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,
gek, nem számítanak a gyűjtőversenybe és GyűjtőPontok sem járnak érte.
Hogyan gyűjtsek elemet, hogy sok pontom legyen?
Kérd meg szüleidet, hogy amennyiben nincs a munkahelyükön gyűjtőedény, hozzák haza
a használt elemeket neked.
Biztosak vagyunk abban,, hogy a nagyszüleidnél, rokonaidnál is sok elemre fogsz bukkanni,
és a szomszédok is hálásak lesznek, ha megszabadítod őket többéves használt
elemkészletüktől.
És még egyszer: soha ne tegyél használt elemet a háztartási hulladékok közé!
A megtelt elemgyűjtő dobozok leadása
Amikor megtelt a dobozod használt elemekkel, vagy gyűjtöttél hulladék mobiltelefont és
tartozékokat, vidd vissza az iskolába a soron következő gyűjtőnapon a Kapcsolattartó
tanárodnak!
A tanár ellenőrzi, hogy a dobozod valóban ttele van-e
e elemekkel, illetve átveszi azokat,
valamint a mobiltelefon hulladékokat is.
Amennyiben teli az elemgyűjtő doboz, a Kapcsolattartó tanár kiüríti azt az iskolai nagy
elemgyűjtő edénybe, te pedig visszakapod a gyűjtődobozodat. Légy szíves vigyázz a
doboz épségére, hiszen ebben fogsz a továbbiakban is használt elemeket gyűjteni.
Amennyiben komolyabban megsérül a doboz, kérj újat a Kapcsolattartó tanártól!
Használt mobiltelefon, e-kütyü
kütyü és tartozékgyűjtés
Légy szíves olvasd el a Telefonok
Telefonok, e-kütyük menüpontot a honlapon, mielőtt nekilátsz a
gyűjtésnek. Itt írjuk le, hogy milyen fajta használt mobiltelefont, e-kütyüt
kütyüt fogadunk el tőled.
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Más érdekességeket is olvashatsz itt arról, hogy miért fontos a használt mobiltelefonok és
e-kütyük szelektív gyűjtése
se és mit kezdünk vele, miután te begyűjtötted őket. 2015. március
1-től e-kütyüket
kütyüket is gyűjthetsz a Pontvelem programmal! Csak használt mobiltelefonért,
mobiltelefonért ekütyükért (PDA-ért, tabletért,, digitális fényképező
fényképezőért,
ért, digitális kameráért, valamint GPS
navigációs készülékért) kaphatsz kupont
kupont, a tartozékokért nem.
Legfontosabb telefon, e-kütyü
kütyü gyűjtési szabályok!
Figyelj arra, hogy csak használt, hulladék telefonokat és e-kütyüket
kütyüket gyűjts össze! A
mobiltelefon és e-kütyü legyen egyben és legyen benne az akkumulátor is. Amikor a
Kapcsolattartó tanárod gyűjtőnapot sz
szervez,
ervez, add le részére a hulladékot.
hulladékot Cserébe
megkapod a kuponod, amelyet a www.pontvelem.hu oldalon tudsz beváltani és 200
GyűjtőPontot
ot kapsz a beváltást követőe
követően.
n. Semmilyen tartozékért nem jár kupon.
Csoportban, osztályban gyűjtés
Az elemeket, telefonokat, e--kütyüket csoportosan is gyűjthetitek egy iskolán belül. Ha
létrehozol egy csoportot, akkor abban Adminisztrátor leszel. Ez azt jelenti, hogy te
képviseled a csoportot. Ha közösen akartok gyűjteni valamire a PontBoltban,
PontBoltb
a csoport
részére kell rögzítenetek a kupont vagy a blokkot.. Bármikor csoportba verődhetsz a
többiekkel, vagy kiválhatsz a csoportból, ha úgy tartja kedved! Egyszerre több csoportnak
is a tagja lehetsz.
Az egész osztály, évfolyam, iskola is lehet akár egy csoport! Ez rajtad múlik, olyan csoportot
hozol létre, amilyet akarsz, illetve ahhoz a csoporthoz csatlakozhatsz iskolán belül,
amelyikhez akarsz!
Így jutsz hozzá a GyűjtőPontokhoz
okhoz a gyűjtött telefonokkal, e-kütyükkel
kütyükkel és elemekkel!
Minden egyes teli doboz, leadott használt elemért vagy mobiltelefonért,
mobiltelefonért e-kütyüért
cserébe kapsz egy kupont a Kapcsolattartó tanártól az iskolában. Ezt feltétlenül őrizd meg
és vigyázz rá!

A kuponon van egy számsor szürke lekaparható festékréteggel lefedve. Kapard le
a festéket és nézd meg a számsort. Lépj be a www.pontvelem.hu weboldalra,
jelentkezz be a szokásos beceneveddel és jelszavaddal, majd üsd be a kuponon
lévő számokat és betűket a megadott sor
sorrendben a megfelelő helyre. Saját
érdekedben
edben pontosan írd be a kódot! Egy kódot csak egyszer vihetsz fel. Amint
beírtad,, azonnal pontokat adunk neked, amelyeket jóváírunk a PontSzámládon!
Az összegyűjtött használt elemért vagy mobiltelefonért, e-kütyüért
kütyüért digitális kupon is
kapható. A kupon megkapásáról a profilodban találsz majd értesítőt. Digitális
kupont te is igényelhetsz a profilodból elérhető menüből. Egyszerre egy ágazatban
maximum 2 nyitott kuponigénylésed lehet. Ame
Amennyiben
nnyiben visszaélsz a
kuponigényléssel és nem valóban leadott mennyiség után igényelsz kupont,
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kapcsolattartó tanárod blokkolhat is, ami azt jelenti, hogy nem fogsz tudni több
kupont igényleni.
Pontok beváltása a PontBoltban
A PontBoltban kiválaszthatod,
od, hogy milyen nyereményekre váltod be pontjaidat. A
katalógus kínálata változhat, így érdemes figyelemmel kísérned azt!
A beváltás legfontosabb ffeltétele,
eltétele, hogy legyen elegendő GyűjtőPontod
GyűjtőP
vagy
OkosPontod hozzá. BónuszPont
ontokat is felhasználhatsz, legfeljebb a GyűjtőGyűjtő és OkosPontok
mennyiségéig. Példa : Ha van 100 pontod hulladékgyűjtésből, akkor ehhez még 100
pontot tehetsz hozzá BónuszP
BónuszPontokból,
okból, így összesen akár 200 pont értékben válthatsz be
pontot magadnak a PontBoltban. Amennyiben
ennyiben van 50 GyűjtőPontod és 50 Okospontod,
akkor ezek mellé is használhatsz 100 BónuszPontot megrendelésed leadása során.
A beváltott pontjaidat levonjuk a megfelelő PontSzámládról. A PontSzámláidon
PontSzámlá
mindig
látni fogod, hogy mikor és mennyi pontot váltottál be.. Egy tanévben összesen 150 000
pontot (GyűjtőPont,, OkosPont és BónuszPont összesen) tudsz felhasználni.
felhasználni (A részleteket
megtalálod fent a „Pontok felhasználása” alatt.)
Ha közösen szeretnétek gyűjteni valamire a csoportoddal, rögzíthetsz valamennyi
valamenny
GyűjtőPontot a csoport PontSzámlá
PontSzámlájára.
ra. Természetesen a csoport részére beváltott pontok
mennyisége nem jelenik meg a te PontSzámládon, viszont a felhasználási keretedet
csökkenti az adott tanévben.
A beváltott pontjaidért járó ajándékokat az iskoládba szállítjuk ki. A kiszállítás egy
tanévben 5 alkalommal várható, de minden esetben jelezzük a PontBoltban történő
beváltás során a következő kiszállítás időpontját. Az nyereményedet a kapcsolattartó
tanárodtól veheted át. Amennyiben iskolád mé
még nem regisztrált a Pontvelem Okos
Programba,, a következő PontBolt kiküldés során, a nevedre érkezik az iskoládba a
megrendelt termék. A termékekkel kapcsolatos reklamációkat a kiszállítás napjától
számított 10. munkanapig fogadja és kezeli a PontVelem Kft.
SegítsVelem, mert adni jó!
A PontVelem Okos Program tagjaként mostantól van lehetőséged jótékonykodni is! Te
már ajánlottál fel pontjaidból valamelyik nemes célra? Bármikor megteheted újra,
továbbra is lehetőséged van rá! Egy pont is számít, a lényeg, hogy segítsünk a
rászorulóknak!
Sikeres, vidám tanévet kívánunk!
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