Promo Drop & Wins – Termeni si Conditii

V1– 13.04.2021

Reguli generale:

1. Fiecare etapa a turneul PragmaticPlay™ „Drops & Wins - Premii în bani toată ziua - E
suficientă o rotire pentru a câștiga” („Promoția”) se desfasoara pe GameWorld.ro intre
urmatoarele perioade:
•

Joi 15 Aprilie 2021 00:01 CEST – Miercuri 21 Aprilie 2021 23:59 CEST.

•

Joi 22 Aprilie 2021 00:01 CEST – Miercuri 28 Aprilie 2021 23:59 CEST.

•

Joi 29 April 2021 00:01 CEST – Miercuri 5 Mai 2021 23:59 CEST.

2. Promoția PragmaticPlay™ „Drops & Wins - Premii în bani toată ziua - E suficientă o rotire
pentru a câștiga” („Promoția”) conține patruzeci (40) de turnee a șapte (7) zile (câte un
„Weekly Tournament”) și un număr total de două sute optzeci (280) de premii „daily prize
drops” (câte un „Daily Prize Drop”) se va desfășura săptămânal între 11 februarie 2021 și 17
noiembrie 2021, de joi până miercuri („Perioada de desfășurare a Promoției”).
3. Pentru a putea participa în oricare Weekly Tournament sau în Daily Prize Drop din Promoție,
jucătorul trebuie să deschidă oricare dintre jocurile eligibile: Wolf Gold™, Mustang Gold™,
Sweet Bonanza™, John Hunter and the Tomb of the Scarab Queen™, Great Rhino Megaways™,
John Hunter and the Book of Tut™, The Dog House™, Joker's Jewels™, Chilli Heat™, Fruit
Party™, Wild Wild Riches™, Wild West Gold™, Big Bass Bonanza™, Madame Destiny
Megaways™, Fishin’ Reels, Joker King, Hand of Midas, Gates of Olympus și să se alăture/înscrie
apăsând butonul “OK”.
4. Toate rotirile cu o miză minimă de 2.5 lei din jocurile participante vor fi incluse în Weekly
Tournament și în Daily Prize Drops (numite în continuare „Rotire Eligibilă”).
5. O Rotire Eligibilă îi poate conferi dreptul jucătorului de a participa simultan la toate Weekly
Tournaments și promoțiile Daily Prize Drops „Drops & Wins – Premii în bani toată ziua - E
suficientă o rotire pentru a câștiga” in timpul desfasurarii acesora pe platforma.
6. Participarea la Promoție nu presupune niciun cost suplimentar.
7. Fondul de premii total pe perioada completa a desfasurarii promotiie intre 11 februarie 2021
și 17 noiembrie 2021: 12,500,000 RON în bani.
8. Premiile vor fi acordate conform rubricii de „Premii” din jocurile participante.
9. Toate sumele sunt afișate în cadrul jocului în Valuta Jucătorului („Valuta Jucătorului” este
valuta folosită pe teritoriul țării în care se află jucătorul).
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10. Premiile din Weekly Tournament (Săptămâni Obișnuite) și din Daily Prize Drops (Săptămâni
Obișnuite) pot fi câștigate de jucători sub forma unor sume fixe de bani conform Tabelului cu
Premii pentru Weekly Tournament (Săptămâni Obișnuite) și Daily Prize Drops (Săptămâni
Obișnuite) (numit în continuare „Săptămâni Obișnuite”).
11. Regulamentul pentru Daily Prize Drops și Weekly Tournament sunt integrate în jocurile
participante.
12. Tabelul de premii pentru Daily Prize Drops se actualizează în timp real, afișând situația actuală,
cât și numărul de premii rămase.
13. Daily Prize Drop se termină zilnic cel mai târziu la: (I) 23:59 CET/CEST; sau (ii) după epuizarea
tuturor premiilor disponibile.
14. Promoția este supusă unor termeni și condiții generale. PragmaticPlay™ își rezervă dreptul de
(i) a modifica regulamentul pentru Weekly Tournament și promoțiile Daily Prize Drops „Drops
& Wins – Premii în bani toată ziua - E suficientă o rotire pentru a câștiga” în orice moment fără
notificare prealabil; (ii) a suspenda sau a anula oricare dintre Daily Prize Drop în orice moment
notificând o astfel de suspendare sau anulare cât mai curând posibil; și/sau (iii) să refuze
acordarea premiilor, la discreția sa rezonabilă, dacă PragmaticPlay™ are motive să creadă că
acordarea unui anumit premiu ar putea încălca termenii și condițiile stipulate sau legislația în
vigoare.
15. 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.
16. GameWorld isi rezerva dreptul de a exclude jucatorii care participa la promotie cu
maimulte conturi, sau pe cei suspectati de practici ilicite.
17. Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba/ opri prezenta promotie oricand,
faranotificarea prealabila a jucatorilor.
18. Se aplica T&C generale GameWorld.ro.

Reguli de participare în Daily Prize Drop (Săptămâni Obișnuite):
1. Jucătorul trebuie să se alăture sau să se înscrie/joace în oricare dintre jocurile participante.
2. Jucătorul trebuie să joace cel puțin o (1) rotire cu bani reali cu o miză minimă de 2.5 lei în cadrul
jocurile participante.
3. Oricare dintre mizele eligibile plasate în oricare dintre jocurile participante poate activa un
număr maxim de un (1) premiu aleatoriu din fondul de premii în Perioada de desfășurare a
Promoției.
4. Jucătorul poate câștiga mai multe Daily Prize Drops în fiecare zi a Promoției.
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Tabelul cu premii pentru Daily Prize Drops (Săptămâni Obișnuite):
Cantitate

Sumă

1 -------------------- 5.000 RON
2 -------------------- 2.500 RON
5 ----------------------- 500 RON
12 --------------------- 250 RON
60 --------------------- 100 RON
20 ----------------------- 50 RON

Reguli de participare la Weekly Tournament (Săptămâni Obișnuite):
1. Jucătorul trebuie să se alăture sau să se înscrie în oricare dintre jocurile participante.
2. Jucătorul trebuie să plaseze un pariu în bani reali cu o miză minimă de 2.5 lei și trebuie să obțină
cel puțin un (1) câștig în cadrul jocului pentru a se califica în Weekly Tournament.
3. Premiile vor fi distribuite jucătorilor în funcție de scorul final afișat în clasamentul jocului la
finalul fiecărui Weekly Tournament.
4. Cu cât valoarea sumei câștigate într-o singură rotire este mai mare comparativ cu suma mizei
jucătorului, cu atât va fi mai mare scorul acestuia.
5. Clasamentul este creat în jocul participant/jocurile participante și se actualizează în timp real.
Jucătorul își va putea vedea propriul progres în rubrica „Dvs.” și doar numele de identificare al
celorlalți jucători din Weekly Tournament.
6. În cazul în care doi (2) sau mai mulți jucători vor termina un Weekly Tournament pe aceeași
poziție din clasament, premiul mai mare va fi primit de jucătorul care va obține primul scorul.

Tabelul cu Premii pentru Weekly Tournament (Săptămâni Obișnuite):
Poziție

Premiu

1--------------- 25.000 RON
2--------------- 15.000 RON
3--------------- 10.000 RON
4-5 ------------ 5.000 RON
6-10 ----------- 2.500 RON
11-20 ---------- 1.000 RON
21-50 ---------- 500 RON
51-150 --------- 250 RON
151-400 --------100 RON
401-550 -------- 50 RON
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