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A V-GO rövid bemutatása 

 

Töltsd le az applikációt, és vegyél részt a „Bácsvíz őrzői” tanulmányi versenyen! 

VEDD FEL A KESZTYŰT A VÍZPAZARLÁS ELLEN, JELENTKEZZ ÉS CSINÁLD VÉGIG A „BÁCSVÍZ 

ŐRZŐI” JÁTÉKOS KÜLDETÉST!  

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft egy olyan digitális keretrendszert (V-GO) 

alakított ki, amely játékos formában ösztönzi a fenntarthatóság iránt érdeklődőket a tudásuk 

felmérésére.  

 

 

Veszélyben a bolygó! Csatlakozz DiegO07-es ügynökhöz, és vízkészletünk megmentésével 

mentsd meg a jövő generációkat! 

 

 

 

 

  

 

V-GO, WE GO 

MI MEGYÜNK, GYERTEK TI IS VELÜNK! 
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A V-GO applikáció használata  

1. Letöltés  

Az applikáció letölthető IOS és Android rendszerű telefonokra is a következő linkeken: (a „ctrl” 

billentyű egyidejű lenyomásával az alábbi linkek valamelyikére kell kattintani): 

 

 

2. Regisztráció  

Az applikációba nagyon egyszerűen, kétféleképpen lehet regisztrálni:  

a) egy profil létrehozásával, ami e-mail cím és jelszó megadásával történik, vagy   

b) a már meglévő Google vagy Facebook fiókkal. 

 

Fontos, hogy amennyiben 16 év alatti tanuló regisztrál, úgy szükség van a szülő 

hozzájárulásához, amit egy nyilatkozat kitöltésével és visszaküldésével tud megtenni!! 

 

A tanuló a regisztráció során megadott e-mail címre automatikusan megkapja a szülői 

hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által kitöltött és aláírt dokumentumot a v-go@mi6.hu e-mail 

címre kell visszaküldeni. A levél tárgyába kérjük, hogy írják be a tanuló nevét. A 16 éven aluli 

diákok a szülői nyilatkozat megérkezéséig is részt vehetnek a küldetésekben, azonban a 

küldetésekben elért eredményük csak akkor lesz értékelve és díjazva, ha visszaérkezik a 

szülői nyilatkozat. Amennyiben ez nem történik meg a 16 év alatti diákok esetében, úgy a 

regisztrációjuk és összes tevékenységük törölve lesz a rendszerből!  

  

IOS Applikáció Android Applikáció 

mailto:v-go@mi6.hu
https://apps.apple.com/hu/app/v-go/id1563054348?l=hu&fbclid=IwAR1PT84rdXcLrynPf6Wm15vP-hF9GgnAUTi2GHLEE44finuCWdUzxRWxc8o
https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.vgo.app
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3. Az applikáció használata  

 

A regisztrációt és a bejelentkezést követően a képernyőn megjelenik releváns tanulmányi 

verseny „Bácsvíz őrzői” Küldetésre, melyre rákattintva kezdhető meg a verseny.  

Összesen 10 kérdésre kell válaszolni, minden kérdésre egy jó válasz adható.   

4. Megosztás  

Diego007 sikere csak eltökélt ügynökök segítségével lehetséges - hiszen barátok és segítség 

nélkül minden hős elbukna. Ezért kérlek hívd meg barátaidat és osztálytársaidat – a MI6 

fenntarthatósági ügynöki hálózat szervezését is támogatja a V-GO. 

További elérhetőségek 

• https://www.v-go.hu/ 

• https://www.facebook.com/vgoapp/  
 

A V-GO applikáció támogatói 

 

 

https://www.v-go.hu/
https://www.facebook.com/vgoapp/

