Promotie Chinese New Year – Termeni si Conditii

V1– 09.02.2021

1. Promotia “Chinese New Year” se desfasoara zilnic in perioada 12.02.2021 (10:00 AM) –
27.02.2021 (09:59 AM) si se adreseaza tuturor utilizatorilor care au cont deschis pe
GameWorld.ro.
2. Fiecare turneu zilnic incepe la ora 10:00 AM si se termina a 2-a zi la ora 9:59 AM.
3. Promotia este valabila la toate jocurile de tip slot disponibile pe GameWorld.ro.
4. Pentru a se califica, un jucator trebuie sa aiba miza minima pe pariu (spin) de cel putin 1 leu.
5. Pozitia unui jucator din clasamentul zilnic se va calcula pe baza numarului de puncte acumulate
in cadrul zilei respective, dupa cum urmeaza: (1 punct/spin de min. 1 Leu). Exemplul 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; Exemplul 2: 2 spinuri cu
miza de 3 lei: 2 X 3 Lei = 6 puncte.
6. Se califica toate rundele de joc finalizate cu miza minima de 1 leu.
7.

Zilnic, in functie de pozitia din clasament sunt acordate urmatoarele premii:
•

Pozitia 1: 1.500 lei

•

Pozitia 2: 1.000 lei

•

Pozitia 3: 700 lei

•

Pozitiile 4-8: 300 lei

•

Pozitiile 9-15: 150 lei

•

Pozitiile 16-20: 100 lei

•

Pozitiile 21-100: 50 Rotiri Gratuite

8. Valoarea premiilor acordate din promotia „Chinese New Year” trebuie rulata o data (pentru
pozitiile 1-3) si de 3 ori (pentru pozitiile 4-20) ianinte de a putea fi retrase. Termenul in care pot
fi rulate aceste premii este de 7 zile.
9. 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. Spinurile la jocurile noi adaugate
pe GameWorld.ro dupa inceperea fiecarui turneu nu vor fi luate in considerare la calculul
punctelor din clasamente.
10. Rotirile Gratuite oferite pentru pozitiile 21-100 sunt valabile 5 zile de la data alocarii. La sfarsitul
acestei perioade, rundele neutilizate sau castigurile in asteptare provenite din acestea vor fi
deduse automat din contul jucatorului. Rundele gratuite se acorda la jocuri alese de Organizator
mentionate in promotie si au miza per spin de 0.3 Lei.
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11. Bonusul este activ atat timp cat suma balantei si a pariurilor deschise este mai mare de 4 lei.
Astfel, depunerile realizate in perioada de bonus activ vor trece in balanta bonus. Pentru a evita
o astfel de situatie, inainte de a face o noua depunere, clientul trebuie sa anuleze bonusul activ.
12. Jucatorul care accepta acest bonus va putea folosi banii din balanta reala doar dupa indeplinirea
conditiilor de rulaj ale bonusului/ expirarea bonusului.
13. Dupa primirea unui bonus, in cazul in care exista fonduri in balanta reala a jucatorului, atunci
cand se plaseaza un pariu, se vor utiliza mai intai fondurile din balanta reala iar apoi fondurile din
balanta bonus. De la momentul acceptarii bonusului toate sumele care respecta criteriile minime
specifice participa la conditiile de rulaj, indiferent de balanta din care provin sumele.
14. Nu exista limita superioara pentru numarul de puncte pe care un jucator il poate acumula in
perioada fiecarei promotiei.
15. Fiecare jucator se va putea vedea in clasamentul zilnic de pe pagina promotiei, 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 acestui turneu.
16. Sumele castigate se acorda sub forma de bonus casino/rotiri gratuite doar jucatorilor care la
momentul publicarii clasamentului au contul activ (finalizarea procedurii de identificare a
contului - KYC).
17. Premiul fiecarui castigator va fi disponibil in maxim 24 de ore de la finalizarea zilei de promotie in
sectiunea „Bonusuri Disponibile” din contul de joc.
18. Clasamentele 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 jocurile de la Evolution Gaming.
21. Toate castigurile obtinute din rotirile gratuite sunt considerate bani reali si se pot retrage fara
conditii de rulaj, cu respectarea politicii de „Depuneri si Retrageri”.
22. Valoarea maxima ce poate fi castigata si retrasa din rundele gratuite este de 200 de lei. Daca
jucatorul continua sa joace castigurile obtinute din Rundele Gratuite, depasind valoarea
mentionata, suma care depaseste 200 lei va fi corectata manual de catre GameWorld in
momentul solicitarii unei retrageri, si nu va fi repusa in contul de joc.
23. Oferta este valabila pentru o singura adresa de domiciliu/ calculator/ adresa IP/ cont de joc. In
caz de activitati fraudulente, bonusul poate fi anulat. Decizia societatii este finala.
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24. GameWorld isi rezerva dreptul de a exclude jucatorii care participa la promotie cu mai multe
conturi, sau pe cei suspectati de practici ilicite.
25. GameWorld isi rezerva dreptul de a revoca/bloca bonusul pentru acei jucatori 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;

26. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand, fara notificarea
prealabila a jucatorilor.
27. Se aplica T&C generale GameWorld.ro.
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