
  

 
 
 
 

MEDVE SZABADTÉRI CSAPATVERSENYEK 
A TANÁRI PONTRENDSZER MŰKÖDÉSE 

 

Bármely Medve tanulmányi versenyre minden benevezett diákcsapat után az iskola kapcsolat-

tartója pontokhoz jut, ami tulajdonképpen egy játékpénz. 

 

Az összegyűjtött pontokat ajándékutalványokra lehet beváltani. 

 

A pontok megszerzésének és elkölthetőségének kiszámítási módja: minden 10 Ft befizetett 

nevezési díj után 1 pontot írunk jóvá az összes szabadtéri csapatverseny-nevezésre. 

 

 

Mire válthatók be a pontok? 

 

Megnevezés 
Utalvány 

értéke 
(Ft)  

Hány 
pontba 
kerül? 

Mire használható fel? 

Medve Matek utalvány  2000 1500 

Medve Matek 
emblémázott termékek, 

illetve nevezési díjak 

Logirintus utalvány 2000 1500 

Logirintus 
emblémázott termékek, 

illetve részvételi díjak 

Libri ajándékkártya 2000 1900 

A Libri könyvesboltok 
teljes kínálata (online 

vásárlásra is) 

Regio Játék vásárlási 
utalvány 2000 1900 

A Regio Játékboltok és 
webáruház teljes 

kínálata 

jegy.hu ajándékkártya  2000 1900 

A jegy.hu webáruház 
teljes kínálata (színház, 

koncert, előadások) 

Spar ajándékkártya 2000 1900 
A Spar, Interspar 

áruházak teljes kínálata 

 

 

 

 

 



  

FONTOS TUDNIVALÓK 

• Minden esetben az iskola kapcsolattartójára és a nevezésben közreműködő kollé-

gáira 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 halmozódnak, így az ajándékokra át nem váltott pontok meg-

maradnak a következő szezonra is. 

 

• Több kapcsolattartó pontjainak összeadására, s így „közös” pontbeváltásra nincs lehe-

tőség, ez alól az egyetlen kivétel az azonos iskolából nevező több kapcsolattartó (bár 

iskolánként egy kapcsolattartót javaslunk). 

 

 

 

BEVÁLTÁS, ÉRVÉNYESSÉG 

• A pontok beváltása a 2022/23-as tanévben a nevezési rendszerben feltűntetett idősza-

kokban lehetséges az erre a célra szolgáló űrlapon keresztül. Az űrlap nyitásáról min-

den érintettet tájékoztatunk. 

 

• Az ajándékutalványokat személyesen a 2023. tavaszi szabadtéri matekversenyeken 

vagy online módon, illetve szükség esetén postai úton is tudjuk kézbesíteni, a kézbe-

sítés módjáról szintén a pontbeváltó űrlapon szükséges nyilatkozni. 

 

• Az utalványok érvényessége a szolgáltatótól függ, általában 1 évig érvényesek (a pon-

tok beváltásától számítva). 

 

 

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

 

 

Kérdés, kérés esetén keressenek minket bizalommal az info@medvematek.hu e-mail címen, 

vagy a +3670/249-4559-es telefonszámon. 
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