T&C – Provocarea Sloturilor 2022

V1 – 03.02.2022

1. Provocarea Sloturilor 2022 se desfasoara in perioada 14.02.2022 – 14.08.2022 divizata in etape
saptamanale de cate 7 zile calendaristice, si se adreseaza tuturor utilizatorilor care au cont deschis pe
Stanleybet.ro.
2.

Fiecare turneu incepe in fiecare zi de Luni la ora 09:00 AM si se finalizeaza in Lunea urmatoare la

ora 08:59 AM.
3.

Promotia este valabila doar la jocurile de tip slot din categoria “Provocarea Sloturilor” de pe

Stanleybet.ro.
4.

Pozitia unui utilizator din clasamentul saptamanal se va calcula pe baza numarului de puncte

acumulate in cadrul saptamanii respective, dupa cum urmeaza: 1 punct pentru fiecare spin de minim 1
Leu.
o

Ex 1: 1 spin cu miza de 1 leu + 7 spinuri cu miza de 0,5 Lei: (1 X 1) + (7 x 0.50) = 1 punct;

o

Ex 2: 2 spinuri cu miza de 3 lei: 2 X 3 Lei = 6 puncte.

5. Se califica toate rundele de joc finalizate cu miza minima de 1 leu.
6. In functie de pozitia in clasamentul saptamanal sunt acordate urmatoarele premii:
Pozitie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 - 16
17 - 24
25 - 30
31 - 35
36 - 40
41 - 47
48 - 60
61 - 100
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Premiu
7000 Lei
5000 Lei
4000 Lei
3000 Lei
2000 Lei
1500 Lei
1000 Lei
1000 Lei
1000 Lei
900 Lei
800 Lei
600 Lei
400 Lei
300 Lei
200 Lei
100 Lei
50 Lei
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7. Premiile acordate in cadrul promotiei „Provocarea Saptamanii” vor fi creditate sub forma de bani
bonus cu urmatoarele conditii de rulaj:
▪

Pozitia 1: 1 x Valoarea bonusului primit

▪

Pozitiile 2 – 4: 3 x Valoarea bonusului primit

▪

Pozitiile 5 – 100: 5 x Valoarea bonusului primit

8. Bonusul este activ 5 zile de la data alocarii. Neindeplinirea conditiilor de rulaj in aceasta perioada
mentionata anterior duce atat la anularea bonusului, cat si a castigurilor de orice fel obtinute in
aceasta perioada.
9. Pentru realizarea clasamentului se va lua in considerare intreaga activitate din fiecare saptamana
aferenta acestei promotii.
10. Sunt luate in considerare doar jocurile de tip slot-machines selectate de catre organizator. Cele de
tip ruleta, video poker sau blackjack (live sau electronic), precum si jocul AVIATOR (SPRIBE) sunt
excluse de la aceasta promotie.
11. Spinurile la jocurile noi adaugate pe Stanleybet.ro dupa inceperea fiecarui turneu nu vor fi luate
in considerare la calculul punctelor din clasamente. Jocurile participante sunt doar acelea ce au
clasamentul afisat direct in cadrul jocurilor accesate in modul real (in varianta "Demo" clasamentul
nu este vizibil).
12. Sunt luate in considerare toate pariurile (spin-urile) indiferent de natura fondurilor, bani reali sau
bani bonus, de pe orice dispozitiv: desktop, mobil sau tableta.
13. Nu exista limita superioara pentru numarul de puncte pe care un utilizator il poate acumula in
perioada fiecarei promotiei.
14. Fiecare utilizator se va putea vedea in clasamentul saptamanal de pe pagina promotiei Provocarea
Sloturilor ce va contine: locul in clasament, numele de utilizator (din motive de securitate se vor
ascunde o parte din caractere), numarul de puncte cat si premiile aferente turneului.
15. Sumele castigate se acorda sub forma de bonus casino doar utilizatorilor care la momentul
publicarii clasamentului au contul activ (fara restrictii pe contul de joc, incluzand suspendarea
contului) si validat (finalizarea procedurii de identificare a contului - KYC).
16. Premiul fiecarui castigator va fi disponibil in maxim 24 de ore de la finalizarea saptamanii de
promotie in sectiunea "Bonusuri Disponibile" din contul de joc.
17. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba structura premiilor acordate.
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18. Clasamentul se actualizeaza in timp real. Exista insa posibilitatea ca din motive tehnice ce nu tin
de organizator ca acest clasament sa inregistreze intarzieri la actualizare insa in acest caz,
organizatorul va face toate diligentele pentru ca datele luate in considerare la realizarea
clasamentului sa fie corecte si complete la momentul actualizarii.
19. In functie de jocul de cazino ales, contributia la rulajul impus difera dupa cum urmeaza:
•

Slot games, Progressive games, Simple games – 100%;

•

Card & Table games – 20%;

•

Video poker – 5%

•

Jocurile oferite de Evolution Gaming – 0%.

20. Valoarea bonusului nu poate fi utilizata pentru: pariuri sportive, jocurile de la Evolution Gaming,
jocul AVIATOR (SPRIBE) si pariurile pe numere.
21. Stanleybet.ro isi rezerva dreptul de a revoca/bloca/anula bonusul si eventualele castiguri obtinute
din bonus pentru acei utilizatori care fac abuz de sistemul de bonusare prin orice mijloace. Abuzul
de bonus include, dar fara a se limita la, urmatoarele conditii:
•

Incalcarea in orice fel a termenilor si conditiilor;

•

Jucatorul depune doar in momentul in care un bonus este disponibil pe contul sau;

•

Valoarea bonusurilor este mai mare decat suma totala depusa;

•

Jucatorul acceseaza mai mult de un bonus in 24 de ore;

•

Jucatorul acceseaza bonusurile si retrage toate depunerile minime care i-au permis
accesul la bonusuri.

22. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ device/ adresa IP/ cont de joc. In caz de
activitati fraudulente, bonusul va fi anulat iar decizia societatii este finala.
23. Stanleybet.ro isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara notificarea
prealabila a utilizatorilor.
24. Se aplica T&Cs generale Stanleybet.ro.
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