
Történelmi érmék gyűjtése játékszabály 

 

Gyűjts velem! BankVelem! Nyerj velem! 

 

Szeretnél sok-sok BónuszPontot? Esetleg egy ellenállhatatlan nyári élményt? Végre 

lehetőséged van a jól megérdemelt pontjaidon felül is nyerni a kuponokkal!  

A kupont ne dobd ki, miután felhasználtad a kódot, mivel további értékes 

nyeremények várnak Rád!  

Gyűjtögesd, cserélgesd, nézegesd!  

 

A kuponok hátoldalán a magyar történelem kiemelkedő, a Hősök terén szobrot 

kapott uralkodóihoz kapcsolódó pénzérméket jelenítjük meg: 14 uralkodónk érméiből 

egy-egy, valamint 15. érmeként korunk egy forintérméje szerepel.  

Nézd meg, olvasd el a kuponok hátoldalán lévő szöveget is és sok érdekességet 

tudhatsz meg ezekről a csodálatos érmékről! 

 

Gyűjts össze 5 különböző érmét tartalmazó kupont, írd be a kuponok kódját, máris 

100 BónuszPont érkezik a PontSzámládra! 

Van egy szuper hírünk! Amennyiben további 5 új érmét tartalmazó kupont gyűjtesz és 

beírod a weboldalon a kódokat, újabb 100 BónuszPont kerül a számládra. 

  

Jó tanács! Cserélgessetek az iskolában és mindenki könnyen összegyűjtheti a 15 

kupont, azaz a teljes érmesorozatot!  

 

Érdemes gyűjtögetni, mert abban az esetben, ha egyszerre rögzíted mind a 15 érme 

kódját, 500 BónuszPont érkezik a PontSzámládra! 

 

A BónuszPontokkal nem ért véget a játék! 2015/2016-os tanév végén kisorsoljuk azt az 

5 szerencsés PontVelem tagunkat, akik egyenként a PontBoltban található 5 élmény 

belépőt kapnak. 

 

Ne feledd! Minél többször gyűjtesz és rögzítesz 5 érmét a weboldalunkon, annál 

nagyobb eséllyel veszel részt a sorsoláson!  

 

Egész évben gyűjthetsz, cserélgethetsz, nyerhetsz! 

 

Sorsolás időpontja:  

 

2016. június 16.  

 

Gépi sorsolás történik, annyiszor szerepel a neved az esélyes diákok között, ahányszor 

rögzítettél a weboldalon 5 különböző kupont.  

A nyerteseket e-mailben értesítjük, legkésőbb 2016. június 30-ig. A nyertesek névsorát 

a weboldalunkon is megjelenítjük. 

 

A kuponfüzeteket kizárólag rendelésre küldjük az iskolákba! Az érméket tartalmazó 

kuponfüzetek a 2014/2015-ös tanévtől kerültek kiküldésre. A korábban kiküldött, 

régebbi típusú kuponok is felhasználhatók, de mivel nem tartalmaznak érméket, 

nem vesznek részt a „Történelmi érmék” nyereményjátékban. Az érmés 

kuponfüzeteket a kapcsolattartó tanároknak kell megrendelni a weboldalon 

keresztül, kapcsolattartó regisztrációjukkal belépve.  



Egyéb rendelkezések: 

 

Bármilyen felmerülő vitás esetben a Pontvelem Kft. 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.  

 

PontVelem Kft. 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 PontVelem Kft. 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 PontVelem Kft. nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre 

állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. Pontvelem 

Kft. 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 jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is 

– a játékból és Pontvelem programból való kizárás következményét és esetleges jogi 

lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a PontVelem 

Kft-nek okozott kárért a játékos teljes körű felelősséget vállal. A PontVelem Kft. 

döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.   

  

PontVelem Kft. 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 Történelmi érmék játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt. 

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

kiegészítésére. A módosításokról az iskolák a www.pontvelem.hu oldalon 

értesülhetnek. 
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