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Oktatási Intézmények jutalmazása a programban való tevékenységekért:
Az Oktatási Intézmények regisztrációja után a kijelölt Kapcsolattartó tanár képviseli
az intézményt, regisztrált felhasználóként ő adminisztrálja az iskolát a honlapon, az ő
regisztrációja alatt gyűlnek az intézmény pontjai.
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Az iskola alatt a diákok elem és mobiltelefon gyűjtéséből származó összes összegyűlt
pont után pontjóváírás történik a PontSzámlára. A teljes iskola alatt gyűjtött pontok 5
%-a kerül jóváírásra az Oktatási Intézmény (Kapcsolattartó tanár) PontSzámlájára.
Az iskola használt sütőolaj gyűjtése során, minden elszállított liter után, 25 PontBoltban
beváltható pontot, vagy választhatóan 25.- Ft alapítványi támogatást kap az iskola.
Amennyiben a gyűjtések után járó pontokat alapítványi támogatásként igényli az
iskola, azt 10 000.- Ft feletti gyűjtés esetén, támogatási igazolás kiállítását követően
kaphatja meg minden tanév végén.
Az iskola alatt a diákok BankVelem pont lekötéseiből származó kamatokból származó
összes összegyűlt pontok után pontjóváírás történik a Pénziránytű-BankVelem
Kapcsolattartó PontSzámlájára. A teljes iskola alatt gyűjtött pontok 5 %-a kerül
jóváírásra az Oktatási Intézmény (Pénziránytű-BankVelem Kapcsolattartó tanár)
pontszámlájára. Az OkosPontok lekötése után BónuszPont jóváírás történik a
számlára. Lejárt OkosPont lekötés után 5 BónuszPont kerül jóváírásra a számlán.
Amennyiben az iskola alatt nincs regisztrált Pénziránytű-BankVelem Kapcsolattartó
tanár, abban az esetben a PontVelem Kapcsolattartó számláján íródnak jóvá a
pontok.
Az iskola alatt újonnan regisztrált diákoknak, tanároknak és támogatóknak utalt 100100 BónuszPontok 5 %-a a tanár számláján kerül jóváírásra BónuszPont formájában.
A gyűjtött pontokból a weboldalon található PontBoltban lehet vásárolni. (Ez alól
kivétel a használt sütőolaj gyűjtésből származó iskolai pontok, mert ott az iskola
dönthet, hogy támogatást kér, vagy beváltja a pontokat.) Egy tanévben maximum
150 000 pont (gyűjtőpont és bónuszpont összesen) használható fel. Amennyiben a
diák, vagy a tanár nem erősíti meg a regisztrációját és egy éven belül nem lép be, a
gyűjtött pontjai törlésre kerülnek minden év december 31-én.

Az iskola kizárólag azzal a mennyiséggel vesz részt az időszaki gyűjtőversenyekben,
amelyet tanulói jogviszonnyal rendelkező diákjai gyűjtöttek. Amennyiben az egyéni
nyertes diák nem tudja bizonyítani diákigazolvánnyal tanulói jogviszonyát, abban az
esetben ő sem lehet díjazott, helyette a toplistában következő diák lesz díjazva az
időszaki versenyek során.
A PontVelem Kft. fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikor történő
módosítására, ill. kiegészítésére.
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