
A PontVelem Okos programmal kapcsolatos 

tanári teendőkért kérjük lapozzon! 

A PontVelem ProgrAmmAl Pont 
Az Ön iskolájA is nyer!

A legtöbb elemet vagy telefont gyűjtő  
iskolák akár 150 000 Ft-tal vagy érté-
kes ajándékokkal is gazdagodhatnak!

A   kapcsolattartók wellness hétvégét 
és értékes ajándékokat nyerhetnek, 
együttműködésüket levásárolható 
pontokkal jutalmazzuk!

Az aktív   osztályok kirándulásokat 
nyerhetnek!

A szorgos   diákok a gyűjtött pontokat 
PontBolt ajándékokra válthatják. Sőt 
értékes ajándékokat is nyerhetnek és  
felejthetetlen élményekkel is gazda-
godhatnak! 

Végül, de nem utolsó sorban, a Pont -  
Velem iskolák diákjai okos és kör nye-
zet tu da tos gyer me kek ké válnak!

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

A PontVelem ProgrAm értékes nyereményekkel játékos formában  
ösztönöz a szelektív hulladékgyűjtésre, a pénzügyi tudatosságra és a 
fenntartható életmódra.

Kisokos kapcsolattartóknak

PontVelem 
okos ProgrAm



CsAtlAkozás A PontVelem  
ProgrAmhoz és tájékozódás
Az együttműködési megállapodás kinyomtatása és 
visszaküldése az iskola nevében, valamint tájéko-
zódás a www.pontvelem.hu weboldalon.

PlAkátok kihelyezése Az iskolábAn  
A diákok és A szülők áltAl  
jól láthAtó helyre
A tanév elején több  plakát érkezik az iskolába. 
Ezek kihelyezése az iskolában jól látható helyre, 
amely a hosszúkás méretnek köszönhetően köny-
nyen megoldható. 

diákok és szülők tájékoztAtásA, 
beVonásA A ProgrAmbA
A tanév eleji szülői értekezleten a szülők tájékoz-
tatása, tanév közbeni emlékeztetés az osztályfő-
nöki e-mailekben is. Az akciókról a diákok, szülők, 
szülői munkaközösség tájékoztatása egész évben. 
A programban szelektíven gyűjthető hulladékok, 
valamint a pénzügyi oktató program részleteinek 
ismertetése. Tájékoztatás a PontBolt megrendelé-
sek és kiszállítások rendjéről.

diákok regisztráltAtásA  
A www.PontVelem.hu weboldAlon
A diákok regisztrációja informatika órán, tanári se-
gítséggel.
















Pont

PontPont PontbAnk ismertetése A diákokkAl
Tudatos  gazdálkodás bemutatása, a pontok leköté-
sével, gyarapításával kapcsolatos teendők ismer-
tetése.

A hullAdékok rendszeres átVétele 
A diákoktól
Hulladékok átvétele és megfelelő kuponok kiosz-
tása heti, vagy havi rendszerességgel. Nagyobb 
mennyiség esetén a www.pontvelem.hu oldalon a 
Kapcsolattartó felület alatt a kuponok jóváírása.

A diákok tájékoztAtásA  
A toVábbi teendőkről
A diákok felvilágosítása a kuponok és a weboldal 
kezelésével kapcsolatos tudnivalókról.

Ajándékok kiosztásA  
A diákok részére
A tanév során 5 alkalommal érkező PontBolt aján-
dékok kiosztása a diákok között.

részVétel Az online játékokbAn és 
Versenyekben
Diákok tájékoztatása a tanév során meghirdetett 
akciókról, részvétel az értékes nyereményekért.

1 kg elem = 1 teli elemgyűjtő doboz  = 1 elemes kupon = 100 gyűjtőpont 
1 hAsznált egész mobiltelefon = 1 telefonos kupon = 200 gyűjtőpont

A PontVelem Okos programmal kapcsolatos tanári teendők





NAgy ElEmgyűjTő EDéNy

KuPoNFüzETEK

iSKolAi moBilTElEFoN-
gyűjTő DoBoz

oTTHoNi ElEmgyűjTő
 DoBoz

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

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. 


