
MEDVE SZABADTÉRI MATEKVERSENY - 2022. TAVASZ

A TANÁRI PONTRENDSZER 
MŰKÖDÉSE

2022-ben a szabadtéri matekverseny nevezésekhez kötődően elindítunk egy „pontozá-
sos” rendszert a pedagógusok számára. Minden benevezett diákcsapat után az iskola 
kapcsolattartója pontokhoz jut, ami tulajdonképpen egy játékpénz.

Az összegyűjtött pontokat ajándékutalványokra lehet beváltani.

A pontok megszerzésének és elkölthetőségének kiszámítási módja: minden 10 Ft befize-
tett nevezési díj után 1 pontot írunk jóvá a 2022. február 1-től kezdődően rögzített ösz-
szes szabadtéri matekverseny-nevezésre.

MIRE VÁLTHATÓK BE A PONTOK?

Megnevezés
Utalvány 

értéke 
(Ft) 

Hány 
pontba 
kerül?

Mire használható fel?

Medve Matek +
Logirintus utalvány 2000 1500

Medve Matek és Logirintus 
emblémázott termékek, illetve 
nevezési- részvételi díjak

Hello / Posta Biztosító 
utalvány 2000 1900 A Posta Biztosító és a hello.hu 

összes termékére

Libri ajándékkártya 2000 1900 A Libri könyvesboltok teljes kíná-
lata (online vásárlásra is)

Typotex utalvány 2000 1900 A Typotex Kiadó teljes kínálata 
(főként szakkönyvek)

Regio Játék 
vásárlási utalvány 2000 1900 A Regio Játékboltok és webáru-

ház teljes kínálata

Spar ajándékkártya 2000 1900 A Spar, Interspar áruházak teljes 
kínálata

jegy.hu ajándékkártya 2000 1900 A jegy.hu webáruház teljes kíná-
lata (színház, koncert, előadások)



FONTOS TUDNIVALÓK

• Minden esetben az iskola kapcsolattartójára és a nevezésben közreműködő 
 kollégáira bízzuk, hogy a pontegyenleget mire szeretnék felhasználni.

• Az utalványok 2000 Ft-os címletekben szabadon kombinálhatók, azaz 
 külön-külön több szolgáltató utalványai is kérhetők.

• A pontok az évek során halmozódni fognak, így az ajándékokra át nem váltott  
  pontok megmaradnak a következő szezonra is.

• Több kapcsolattartó pontjainak összeadására, s így „közös” pontbeváltásra nincs  
 lehetőség, ez alól az egyetlen kivétel az azonos iskolából nevező több 
 kapcsolattartó (bár iskolánként egy kapcsolattartót javaslunk).

BEVÁLTÁS, ÉRVÉNYESSÉG

• A pontok beváltása a 2022-es szezonban 2022. április 4. és június 10. között 
 lehetséges az erre a célra szolgáló űrlapon keresztül. Az űrlap nyitásáról minden  
 érintettet tájékoztatunk.

• Az ajándékutalványokat személyesen a tavaszi szabadtéri matekversenyeken 
 vagy online módon, illetve szükség esetén postai úton is tudjuk kézbesíteni, a 
 kézbesítés módjáról szintén a pontbeváltó űrlapon szükséges nyilatkozni.

• Az utalványok érvényessége a szolgáltatótól függ, általában 1 évig érvényesek 
 (a pontok beváltásától számítva).

A tanári pontrendszer kiemelt partnerünk, a Hello támogatásával jött létre.

Kérdés, kérés esetén keressenek minket az info@medvematek.hu e-mail címen, vagy 
a +36702494559-es telefonszámon. Szeretettel várjuk Önöket és csapataikat a Medve 
Szabadtéri Matekversenyen!
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