A promóció neve: Casino Win Pécs Slot Tournament 2021. június-július.
A promóciós játékra, valamint a promóciós ticketek kibocsátására és felhasználására vonatkozó
szabályok:
A promóció ideje alatt alkalmanként maximum 28 darab
• 28*10.000 Ft, azaz összesen: 280.000 Ft
• 28*20.000 Ft, azaz összesen: 560.000 Ft
• 28*30.000 Ft, azaz összesen: 840.000 Ft
összesen: 1 680 000 Ft értékű promóciós ticket lesz kiosztva a versenyen részt vevő játékosok között.
A verseny végeztével az alábbi nyeremények nyerhetők:
2021-06-26-án
1. helyezett: 100.000 Ft értékű promóciós ticket 1 darab 100.000 Ft értékű ticket
formájában
2. helyezett: 1 darab 60.000 Ft promóciós ticket
3. helyezett: 1 darab 40.000 Ft promóciós ticket
Összesen: 200.000 Ft promóciós ticket
2021-07-03-án
1. helyezett: 180.000 Ft értékű promóciós ticket 2 db 90.000 Ft értkékű promóciós ticket
formájában
2. helyezett: 130.000 Ft értékű promóciós ticket 2 db 65.000 Ft értkékű promóciós ticket
formájában
3. helyezett: 1 darab 90.000 Ft promóciós ticket.
Összesen 400.000 Ft összértékben lesz kiosztva a nyertesek között
2021-07-10-én
1. helyezett: 280.000 Ft értékű promóciós ticket 2 db 100.000 Ft, és 1 darab 80.000 értkékű
promóciós ticket formájában
2. helyezett: 160.000 Ft értékű promóciós ticket 2 db 80.000 Ft értkékű promóciós ticket
formájában
3. helyezett: 100.000 Ft promóciós ticket 1 darab 100.000 Ft értékű ticket formájában
4. helyezett: 1 darab 60.000 Ft promóciós ticket
Összesen 600.000 Ft összértékben lesz kiosztva a nyertesek között
Nyereményként összesen: 1 200 000 Ft értékű promóciós ticket lesz kiosztva a helyezést elérő
játékosok között.
A nyeremények voucher formájában lesznek kiosztva a versenyen nyertes játékosok között a verseny
napján, melyről minden esetben jegyzőkönyv készül. A voucher tartalmazza a játékos nevét,
belépőkártyájának számát, azt, hogy a későbbiekben milyen értékű promóciós ticketre váltható be és
a beváltás határidejét. A határidőig be nem váltott voucherek évényüket vesztik.
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A voucherek promóciós ticketre történő beváltásának szabályai:
•

A 2021-06-26-án tartott verseny nyertesei beválthatják a vouchert 2021-06-26-i játéknaptól
2021-07-02-i játéknapig.
• A 2021-07-03-én tartott verseny nyertesei beválthatják a vouchert 2021-07-03-i játéknaptól
2021-07-09-i játéknapig.
• A 2021-07-10-én tartott verseny nyertesei beválthatják a vouchert 2021-07-10-i játéknaptól
2021-07-16-i játéknapig.
A vouchereken feltüntetett összegek beváltása promóciós ticketekre egy adott játéknapon belül
történhet

A versenyen megnyert promóciós ticketek átadásának és elszámolásának módja:
1. A felhasználható promóciós ticketeket a vouchert átadása után a kassza kijelölt állomása
nyomtatja ki.
2. A promóciós ticketeket a kasszánál nem lehet készpénzre beváltani, azt kizárólag a
kibocsátás játéknapján lehet felhasználni az adott játéknap végéig, és a feltüntetett címlet
szerinti értékben a kaszinóban üzemeltetett pénznyerő automatákon, kivéve az elektronikus
ruletteket.
3. A promóciós ticket a pénznyerő automatákon teljes összegben eljátszandó.
4. A kibocsátás játéknapjának végéig fel nem használt promóciós ticketek érvényüket veszítik.
5. A promóció lezárásakor a kiadott promóciós ticketekről, időpont, címlet, darabszám és
összeget tartalmazó egyedi jegyzőkönyv készül, melyet a műszakvezető manager, valamint
a kameraszolgálat és a kassza egy dolgozója aláír (három aláírás kerül rá).
6. A rendelkezésre bocsátott és felhasznált ajándék ticketek értékét a bevételek
elszámolásában befizetett tétnek tekintjük, azt a napi elszámolásban feltüntetjük és azt az
adott hónap végén egyösszegben az adóalap megállapításánál befizetett tétként figyelembe
vesszük.
7. A rendelkezésre bocsátott, de fel nem használt ajándék ticketek értékét a bevételek
elszámolásában befizetett tétnek tekintjük, azt a napi elszámolásban feltüntetjük és azt az
adott hónap végén egyösszegben az adóalap megállapításánál befizetett tétként figyelembe
vesszük.
8. A rendelkezésre nem bocsátott promóciós ticketek összegét elszámolásunkban nem
szerepeltetjük.

A promóciós játékra vonatkozó szabályok:
Nevezés
A versenyen a kaszinó minden játékosa részt vehet, mely részvétel a nevezési díj megfizetésével
biztosított.
A nevezési díj összege:
• 2021-06-26-án 10.000 Ft
• 2021-07-03-án 20.000 Ft
• 2021-07-10-én 30.000 Ft
A nevezés (akár több játéknappal) a verseny kezdete előtt a helyszínen a kasszában személyesen
történik. A nevezési díjat a verseny megkezdése előtti napokon letétként (deposit) kezeljük. A
nevezés napján csak helyszíni nevezésre van lehetőség.
A „Nevezési Lap”-ra rákerül a vendég neve, belépőkártyájának száma, a befizetett nevezési díj és
a vendég, a kassza dolgozója és a manager aláírása. A sorrend rögzítésre kerül.
10 perccel a játék megkezdése előtt minden benevezett játékosnak meg kell jelennie a verseny
helyszínén, aki nem jelent eddig meg, azt a szervező törli a listáról és a lista sorrendje ugrik egy
sorszámot. A befizetett nevezési díj a nevezési lapról törölt játékos részére visszajár, azt ismert
árvaként kezeljük.
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A nevezéssel minden játékos garantáltan kap a verseny megkezdése előtt egy 10.000 Ft, egy 20.000
Ft és 30.000 Ft értékű promóciós ticketet (alkalomtól függően, amelynek értéke megegyezik a
nevezési díjjal), amit kizárólag a verseny alatt, a versenyre kijelölt pénznyerő automatákon kell
felhasználni melyek az alábbi versenynaptárban szerepelnek.
Verseny
Minden játékos a nevezési díj (készpénz formájában) és a promóciós ticket együttes
felhasználásával kezdi meg a versenyt, amiket közvetlenül a verseny megkezdése előtt átadunk
részére, összesen 20.000 Ft, 40.000 Ft, 60.000 Ft (alkalomtól függően).
A verseny megkezdéséhez minimum 12, maximum 28 vendég nevezése szükséges. Amennyiben a
nevezettek száma kevesebb mint a minimum létszám, a verseny elmarad.
Amennyiben a verseny elmarad, a befizetett nevezési díjakat a benevezett játékosok részére
visszafizetjük.
A fordulók kezdési időpontját és a fordulók időtartamát a versenynaptár tartalmazza. Adott
versenynapon a fordulók egymást követően kerülnek lebonyolításra
A verseny időtartama alatt a résztvevők a versenynaptár szerinti legalább minimum téten, az
„AUTOSTART” gomb megnyomásával indítva a játékot igyekeznek a lehető legtöbb kreditet
gyűjteni.
A verseny szabályai és menete megegyezik a hatályos játéktervben foglaltakkal.
A verseny, a szervező által adott, a résztvevők által jól azonosítható jelre kezdődik és ér véget. A
résztvevők kizárólag a két jelzés közötti időszakban érvényesíthetik játékjogukat. A meghatározott
időtartamon belül elindított szabadjáték, a meghatározott időtartamon túl is lejátszható.
A verseny időtartama alatt, a résztvevők kredit állományukat saját forrásaikból nem növelhetik.
Pontegyenlőség esetén, a szervező, a pontegyenlőségben érintett résztvevők számára, további 1 perc
időtartamú játékot engedélyez, mely játék ismételt egyenlőség esetén addig ismétlődik, amíg a
pontegyenlőség meg nem szűnik. A játékhosszabbítás kizárólag a pontegyenlőségben érintett
résztvevők, egymáshoz viszonyított eredményét hivatott eldönteni, a verseny végleges
eredményébe nem számít bele.
Amennyiben egy résztvevő kreditállománya, a verseny vége előtt 0-ra csökken, úgy eredménye a
versenyben aktívan eltöltött idő alapján kerül meghatározásra.
A verseny folyamán a résztvevők inaktivitásának időtartama nem lehet több mint 5 másodperc. A
versenyben passzívan résztvevő, és a verseny szabályait megszegő játékosokat a szervező a további
versenyből kizárja, de a játékos, fel nem használt kreditpontja felett a saját nevezési díja erejéig
szabadon rendelkezhet, azonban a promóciós ticketet elveszíti.
Amennyiben a pénznyerő automata a verseny folyamán meghibásodik, úgy azt a játékosnak
haladéktalanul jeleznie kell a szervező felé. Ebben az esetben a szervező a versenyt felfüggeszti és
gondoskodik a probléma elhárításáról. Az elhárítás időtartama alatt a verseny szünetel. Amennyiben
a pénznyerő automata meghibásodása huzamosabb ideig nem teszi lehetővé a további játékot, úgy
a szervező új pénznyerő automatát jelöl ki a játékos számára. Ha ilyen nem áll rendelkezésre, akkor
az összes résztvevő számára új pénznyerő automatát kell kijelölni és a versenyt, az addigi elért
kreditek, új játékhelyen történő jóváírásával és az eltelt idő figyelembevételével folytatni.
A versenykiírásban szereplő pénznyerő automaták számainak kiosztása a versenyen résztvevők
között növekvő sorrendben történik a nevezési sorrenddel megegyezően.
Minden lebonyolított forduló végeztével a krediteket a jelenlévő Manager és az általa megbízott
személy a tournament eredménytáblázatában rögzíti. Az eredményeket játéknaponként csak az
összes forduló végeztével hirdetik ki.
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A versenyben használt „Cashable” és promóciós ticketek a játéktervben meghatározott feltételek
szerint tetszőlegesen felhasználhatóak a verseny végeztével.
Versenynaptár
(A promóciós játék időpontjai és díjazása):

A fordulók hossza a 2021. június 26-i és a 2021. július 3-i játéknapon 10
perc,
a 2021. július 10-i játéknapon 15 perc.
IDŐPONT

2021. június 26.,
szombat 18:00
10.000 + 10.000 Ft

Résztvevő PA számai
Program neve

Novomatic
284, 285, 286, 287
Jackpot Dice
Min. Tét: 100

NYEREMÉNYEK

ÖSSZÉRTÉK

1x100.000 HUF
1x60.000 HUF
1x40.000 HUF

200.000 HUF

28x10.000 HUF
Összesen

2021. július 3.,
szombat 20:00
20.000 + 20.000 Ft

Novomatic
255, 257, 258, 260
Lucky Lady's Wild Spell
Min. Tét:200

1x180.000 HUF
1x130.000 HUF
1x90.000 HUF
28x20.000 HUF
Összesen

2021. július 10.,
szombat 20:00
30.000 + 30.000 Ft

Novomatic
256, 259, 290, 291
Emperor's China
Min. Tét: 300

1x280.000 HUF
1x160.000 HUF
1x100.000 HUF
1x60.000 HUF
28x30.000 HUF
Összesen

280.000 HUF

480.000 HUF

400.000 HUF

560.000 HUF

960.000 HUF

600.000 HUF

840.000 HUF

1.440.000 HUF

Mindösszesen 2.880.000 HUF

A játékkaszinó a változtatás jogát fenntartja, azzal, hogy az esetleges változtatás nem érintheti a játékost
indokolatlanul hátrányosan.
Pécs, 2021-06-07
Tisztelettel:
Casino Win Pécs
Korlátolt Felelősségű Társaság
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