
Exclusivo a membros do Solverde Privilege Club

REGULAMENTO

CASINO ESPINHO



REGULAMENTO PÓDIO PRIVILEGE

 A Solverde S.A.- Sociedade de Investimentos Turístico da Costa Verde, concessionária do Casino  
 Espinho, é promotora da Acção Promocional “Pódio Privilege”, de acordo com o seguinte regulamento:

1.  A Acção Promocional consubstancia-se na oferta de Euros Solverde aos jogadores do Casino  
 Espinho detentores do cartão Privilege Club.
2.  Estão abrangidos pela oferta os jogadores que cumpram com os seguintes requisitos:
2.1.  Diariamente, e uma vez por partida, os portadores do Cartão Privilege podem solicitar aos  
 colaboradores a participação na Acção Promocional, jogando uma sessão nas máquinas automá - 
 ticas de torneio, conforme o Regulamento Utilização Máquinas Automáticas em Torneio que se  
 anexa e pode ser consultada em wwww.gruposolverde.pt, obtendo uma pontuação diária que lhe  
 permite aceder ao Pódio Privilege.
2.2.  A pontuação que obtiver nesta sessão será plasmada no quadro de classificações diário da Acção
 Promocional que se encontrará junto das máquinas de torneio referidas. A pontuação obtida é  
 nominal e não acumulável com outras pontuações.
2.3. No encerramento de cada partida, os três participantes que tiverem obtido as pontuações mais  
 elevadas desse dia verão o seu saldo acumulado durante essa mesma partida em Cartão Privilege,  
 decorrente da utilização do mesmo de acordo com o regulamento próprio do cartão, multiplicado  
 de acordo com a sua classificação:
2.3.1.  Primeiro classificado – Saldo acumulado do dia x 4;
2.3.2. Segundo classificado – Saldo acumulado do dia x 3;
2.3.3. Terceiro classificado – Saldo acumulado do dia x 2;
3.  Os prémios atribuídos na Acção Promocional não são passíveis de conversão em dinheiro espécie.
4.  A Solverde S.A, reserva-se no direito de alterar a lista de prémios, terminar ou suspender tempo 
 rariamente a acção promocional a qualquer momento.
5.  A acção promocional inicia-se a 12 de Outubro de 2020 e é válida até ser dada por terminada pela
 Concessionária de acordo com o ponto 4. do presente regulamento.

 CASINO ESPINHO
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1.  DISPOSIÇÕES GERAIS:
a)  A Utilização de Máquinas Automáticas em Torneio no Casino Espinho, em complemento a acções  
 de promoção, é de participação gratuita e realizada dentro da Sala de Jogo.
b)  Todos os frequentadores do Casino Espinho, portadores do cartão de fidelização Privilege Club  
 podem solicitar a Utilização de Máquinas Automáticas em Torneio sempre que cumpram os  
 requisitos constantes da acção promocional que decorre no momento da solicitação.

c)  O Casino Espinho reserva-se o direito de, em qualquer momento e por motivos fundamentados,  
 recusar a participação a frequentadores.
d)  Sempre que solicitado aos participantes, estes deverão apresentar documento de identificação  
 com fotografia.

2.  FUNCIONAMENTO:
a)  A Utilização da Máquina Automática em Torneio ocorre por solicitação do frequentador, que tem  
 as necessárias condições reunidas para o solicitar, de acordo com a acção promocional em curso,  
 no front desk ou no balcão do próprio torneio.
b)  Estará uma máquina em modo torneio, Aristocrat nº 239002 junto ao Front Desk, no piso 3,   
  identificada para o efeito.
c)  As classificações são obtidas através do valor do “Winner Paid” da máquina em que cada   
 participante esteja a participar.
d)  A cada participante será atribuído tempo de 1 minuto; O participante jogará a totalidade do seu  
  tempo numa só máquina de 5 rolos, de forma continuada, seleccionando sempre o botão start   
  and stop.
e)  No término das jogadas a classificação será registada no Quadro de Classificações.

3.  DISPOSIÇÕES FINAIS:
a)  Qualquer comportamento anómalo durante a Utilização de Máquinas Automáticas em Torneio ou  
 violação do presente regulamento, será motivo para desclassificação do participante.
b)  Qualquer omissão ou dúvida na interpretação do presente regulamento será resolvida pela  
 Direcção do Serviço de Jogos do Casino Espinho, de cuja decisão caberá recurso para o Serviço de  
 Regulação e Inspecção de Jogos.
c)  O Casino Espinho garante a confidencialidade dos dados do cliente, não revelando os seus dados a  
 terceiros em consonância com o regulamento do Privilege Club.


