
 

 

Aktív Pénziránytű-BankVelem Iskolák díjazása program 

 

Részvételi szabályzat 

 
1. Programkiírás 

 

Mutassuk meg együtt a világnak a Pénziránytű-BankVelem iskolahálózatot! 

 

 

Neked csak egy kép, az iskoládnak egy elismerés!  

 

Nevezd iskoládat és juttasd hozzá az értékes nyereményhez!  

 

Csak ennyit kell tenned: 

 

Az iskolába eljuttatott Pénziránytű-BankVelem iskolahálózati táblát helyezd ki 

az iskolában egy jól látható helyre. Erről készíts fényképet majd oszd meg a 

Szervezővel az Instagramon #penziranytubankvelem jelöléssel és az iskola 

nevének feltüntetésével, vagy (pl. Instagram fiók hiányában) küldd el a képet 

e-mailen a pontvelem@pontvelem.hu címre. A fényképen szerepelhetsz Te, 

diáktársad és tanárod is. 

A kép mellé „Miért jó a Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózat tagjának lenni?” 

címmel írj egy mondatot! 

 

Tehát: 

Fotózás, Instagram követés, #penziranytubankvelem, megosztás, vagy e-mail 

és máris nyerhet az iskolád! 

 

 

Minél több képpel neveztek, annál inkább növelhetitek esélyeteket a nyerésre! 

 

A képek közül 3 Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózati tag iskola nyer. 

 

 

2. A program operatív szervezője és lebonyolítója 

A program szervezője a PontVelem Nonprofit Kft., 2092. Budakeszi, Kagyló utca 

1-3. (továbbiakban Szervező) 

A program támogatója a Pénziránytű Alapítvány. A program hivatalos 

weboldala a www.bankvelem.hu (továbbiakban weboldal). 
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3. A program célja 

 

A program célja, hogy a Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózati tag iskolák 

kihelyezzék az iskolákban az iskolahálózati táblákat és ezzel elismerésben, 

díjazásban részesüljenek. 

 

A Pénziránytű Alapítvány és a PontVelem Nonprofit Kft. közös programjának 

alapvető célja a pénzügyi tudatosság fejlesztése, a pénzügyi nevelés 

támogatása általános iskolai tanulók, illetve tanáraik körében, a Pénziránytű-

BankVelem Program keretében, iskolahálózati keretek között. 

 

4. A program időtartama 

A program 2020. január 27. és március 15. között tart. 

 

5. Részvételi szabályok 

A programban részt vesz minden Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózathoz 

csatlakozott iskola, akiknek 2019. decemberében el lett juttatva az 

iskolahálózati tábla.  

 

a. Az iskola tagja a Pénziránytű-BankVelem iskolahálózatnak. 

b. Az iskolában jól látható helyre kihelyezésre került a Pénziránytű-

BankVelem Iskolahálózati tábla. 

c. A kihelyezett táblát a Kapcsolattartó, vagy a diákok lefényképezték az 

iskolában. 

d.  „Miért jó a Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózat tagjának lenni?” 

címmel a kép mellé írnak egy mondatot, valamint megnevezik az 

iskolát. 

e. A kihelyezett tábláról készített képet a Kapcsolattartó, vagy a diákok 

elküldik e-mailen a Szervező részére a pontvelem@pontvelem.hu címre, 

vagy feltöltik az Instagramra #penziranytubankvelem jelzéssel. 

 

 

6. Díjazás 

A Pénziránytű-BankVelem Iskolahálózat 3 iskolája részesül díjazásban. 

 

Díjak iskolánként: 

 

1. helyezett iskola: 40 000.- Ft alapítványi támogatásban részesül. 
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2. helyezett iskola 30 000.- Ft alapítványi támogatásban részesül. 

3. helyezett iskola 20 000.- Ft alapítványi támogatásban részesül.  

A díjazás feltétele, hogy az iskola rendelkezzen alapítvánnyal.  

 

Az értékelésnél figyelembe vett szempontok: 

 

• A nevezett kép és a mellé írt mondat, az alábbi szempontok 

figyelembevételével kerül értékelésre a Szervező, illetve a Pénziránytű 

Alapítvány munkatársainak pontozása alapján:  

kreativitás, kép minősége, a kép mellé írt érvelő mondat szakmai 

helytállósága, iskolából beküldött képek száma. 

 

A zsűri értékelése alapján a három legmagasabb összpontszámot elérő iskola 

kerül díjazásra. Az értékelés végleges és nem vitatható, a döntés ellen 

fellebbezésnek nincs helye. 

 

A Szervező a nyertes iskolák nevét a weboldalon teszi közzé a program 

lezárását követő 5 napon belül. A nyertes iskolák kapcsolattartóit a Szervező 

külön e-mailben is tájékoztatja. 

 

A díjazást kizárólag alapítványi támogatásként juttatja el a Szervező a nyertes 

iskolák részére. A támogatás utalásának feltétele az aláírt támogatási 

megállapodás és igazolás az iskola alapítványától. A nyertes iskolák vezetője 

köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a díj utalására 

legkésőbb a programot követő 2 hónapon belül sor kerüljön. Ha ezen 

együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget és így a díj 

utalása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem 

állapítható meg.  

 

7. Adózás 

A nyereményekkel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék fizetési 

kötelezettséget, kapcsolódó költséget a Szervező viseli. 

 

8. Vegyes rendelkezések 

 

A program résztvevői részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és 

elfogadják a program hivatalos szabályzatát. 

 

A résztvevők a programban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a 

program Szervezője a nevezett képeket és a hozzájuk rendelt mondatokat a 

Pénziránytű-BankVelem Programmal kapcsolatban nyilvánosan is 

megjelenítse, a képeket is korlátozás nélkül felhasználja. A résztvevők a fénykép 



 

megosztásával egyidejűleg jóváhagyják, hogy az Instagram megosztás, vagy 

az e-mailben elküldött kép a Szervező tulajdona lesz és kijelentik, hogy a 

képeken szereplők és a szüleik is hozzájárultak a képek korlátozás nélküli 

felhasználásához. 

 

A résztvevők a programban való részvétellel automatikusan tudomásul veszik 

és elfogadják a weboldalon történő regisztrációhoz szükséges adatvédelmi 

tájékoztatót. Az Adatvédelmi tájékoztató elérhető: 

(http://letoltes.pontvelem.hu/szabalyzatok_es_tajekoztatas/adatvedelmi-

tajekoztatas.pdf) 

 

A jelen szabályzat bárminemű megsértése – akár a díj utalását követően is – a 

programból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét 

vonhatja maga után. A szabályzat megszegésével a Szervezőnek okozott 

kárért az iskola vezetősége teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a 

programból történő kizárás kérdésében végleges és nem vitatható. 

 

A Szervező kizárja a felelősségét minden a weboldala szerverét, vagy az 

Instagram oldalát ért meghibásodások vagy külső támadások esetére, 

valamint kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a program során, a 

program esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy 

ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. 

 

A Szervező fenntartja magának a jogot jelen szabályzat módosítására, illetve 

kiegészítésére. 

A játék elérhető a PontVelem applikáción keresztül, amely elérhető androidos 

és iOS készülékekről is. Az Apple nem szponzora az alkalmazás 

nyereményjátékának. Az Apple semmilyen módon nem vesz részt az 

alkalmazás nyereményjátékában. Az alkalmazást 18 éven aluliaknak szülői 

felügyelet mellett ajánljuk. 
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