
 

 

 

Pontozási és jutalmazási tájékoztató 

 

Feladattípusok pontozása: 

1. Igazoló fotó vagy videó 100 pont 

2. eseményen, helyszínen való részvételért, bejelentkezésért     80 pont 

3. Önigazolásos feladatelvégzés   40 pont 

Minden héten lesz 1 db duplázós nap (szerencsenap), véletlenül kiválasztva minden héten. 

Mindennapos játék, heti 7 feladattal. 

 

Ajánlórendszer pontozása:  

Minden meghívott játékos után 17 pontot kap mind a meghívót küldő, mind a meghívott játékos, 

amennyiben az alábbi kritérium teljesül a meghívót küldő és a meghívott játékos részéről is: 

● minimum 5 db sikeresen teljesített feladat 

A meghívás lehetősége június 6., vasárnap éjfélig él. 

 

 

1.) Kapható egyedi BADGE-ek (appon belüli, automatikus)  

 

● első sikeres feladat elvégzése Az első lépés, hogy király lehess 

● 5 eseményt meglátogató játékos  

(gps alapú bejelentkezés alapján – check in) Örökmozgó 

● 10 képet, videót beküldő játékos Száguldó riporter 

● másokat biztató (50 db másnak adott like után) Szív Király 

● aktív játékos (7 egymást követő nap elvégzett feladat) Hétköznapi hős 

 

2.) Adott szintet elérő user BADGE-ek (fizikai ajándékok) 

 Szint Logós ajándék 

● 1000 pont (10-12 nap után elérhető) Mujkó Hero tetkó matrica 

● 2000 pont (20-22 nap után elérhető) Kati néni Hero kitűző 

● 2500 pont (~28-30 nap után elérhető) Varkocs várkapitány Hero pajzsos arcmaszk 

● 3000 pont (~34-36 nap után elérhető) Szent László Hero logós vászontáska 

● 3500 pont (~39-41 nap alatt elérhető) István király Hero logós bögre, 

                                                                                                                           termosz bögre 

 

 



 

 

Az ajánlórendszer segítségével minden meghívott, az ajánlórendszer kritériumainak megfelelő 

játékos után 17 pontot lehet szerezni, ezek a pluszpontok a nyereményszintek elérést is segítik.  

A meghívás lehetősége június 6., vasárnap éjfélig él. 

 

Adott szintet elérő user BADGE-ek átvételének  

Helye: Tourinform iroda (Oskola utca 2–4.) 

Ideje: adott héten elért pontszámhoz tartozó badge-ek átvétele következő hét  

kedden 9.00–18.00, szombaton 9.00–13.00 

Rendje: Saját mobil eszközön telepített applikáció badge bemutatásával,  

átvételi elismervény aláírásával 

 

3.) Játék abszolút nyerteseinek díjazása:  

      

  1. helyezett – legmagasabb pontszámot elért játékos  

Nyeremény: kényeztető székesfehérvári élménycsomag (gasztro-, kulturális-, sport-, 

revitalizációs csomag) 70.000 Ft értékben (Fehérvár Hero, a mindennapok hőse)   

 

  2. helyezett – 2. legmagasabb pontszámot elért játékos   

Nyeremény: kényeztető székesfehérvári élménycsomag (gasztro-, kulturális-, sport-, 

revitalizációs csomag) 50.000 Ft értékben 

 

  3. helyezett – 3. legmagasabb pontszámot elért játékos  

Nyeremény: kényeztető székesfehérvári élménycsomag (gasztro-, kulturális-, sport-, 

revitalizációs csomag) 40.000 Ft értékben 

 

Díjak átadása: Városháza, Székesfehérvár polgármestere adja át ünnepélyes keretek között 

 

Székesfehérvár, 2021. május 1. 

 

 


