
DE 19 DE JULHO A 12 DEZEMBRO, ACUMULE PONTOS NO SEU CARTÃO PRIVILEGE CLUB 
E HABILITE-SE A GANHAR, ESTES FANTÁSTICOS PRÉMIOS*.

*IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS.



1.   O presente regulamento aplica-se à Acção Promocional “SPIN&WIN2021” a decorrer no Casino de Chaves, com o propósito de premiar os 
clientes portadores do cartão de fidelização Privilege Club durante o ano de 2021, que se apuram para o Torneio de Máquinas Final, a 
realizar em data e hora a anunciar.

2.   O Torneio de Máquinas Final, será realizado de acordo com as regras do Regulamento Utilização de Máquinas Automáticas em Torneio, que 
se anexa, e que poderá ser consultado em www.gruposolverde.pt, e será constituído pelas rondas quartos-final, rondas meias-finais e 
ronda final necessárias ao apuramento dos vencedores.

3.   Para que os frequentadores se apurem para o Torneio de Máquinas Final, deverão ser portadores do cartão Privilege Club, e utilizá-lo de 
acordo com o seu regulamento próprio, permitindo assim a acumulação de pontos (designados por euros Solverde), quer de acordo com 
o volume de jogo desenvolvido nas máquinas automáticas, quer pela aquisição de fichas nas caixas do Casino Chaves.

4.   Sempre que o saldo promocional “SPIN&WIN2021” do frequentador atingir os 30 Euros Solverde e os seus múltiplos, este poderá utilizar 
esse saldo promocional para jogar uma sessão nas máquinas de torneio instaladas para o efeito na sala de jogo, bastando para tal o 
solicitar a um colaborador da Sala de Jogo. A Solverde reserva-se o direito de alterar o valor do saldo promocional para acesso à sessão de 
máquinas acima mencionado, mediante prévia comunicação aos frequentadores.

5.   A pontuação que obtiver nesta sessão será plasmada no quadro de classificações da Acção Promocional “SPIN&WIN2021” que se 
encontrará junto das máquinas de torneio referidas. A pontuação obtida é nominal e não acumulável com outras pontuações.

6.   A acumulação de pontos do saldo promocional “SPIN&WIN2021”, é efectuada permanentemente ao longo de toda a Acção Promocional, 
sendo utilizável para o apuramento para o Torneio de Máquinas Final até ao dia 12 de Dezembro de 2021, inclusive. 

7.   Os 24 frequentadores melhores classificados no quadro de classificações no final do período de apuramento para o Torneio Máquinas 
Final jogarão as rondas quartos-final para acesso às rondas meias-finais.

8.   Os 12 frequentadores melhores classificados das rondas quartos-final jogarão as rondas meias-finais para acesso à ronda final.
9.   No Torneio de Máquinas Final, os 6 frequentadores melhores classificados das rondas meias-finais jogarão uma ronda final, para apura-

mento do vencedor, em que serão distribuídos os seguintes prémios (não passíveis de conversão em valor pecuniário):
   1º - TV Led + Comp. Portátil + Smartphone + Barra Som (marcas e modelos a definir - em exposição no Casino);
   2º - Tablet + Caneta Multimédia + Smartphone (marcas e modelos a definir - em exposição no Casino);
   3ª – Smartphone (marca e modelo a definir - em exposição no Casino);
   4º - Uma barra de Ouro de 5g
   5º - Um fim-de-semana para 2 pessoas no Hotel Casino Chaves + Jantar de Gala/Espectáculo para 2 pessoas no HCC;
   6º - Jantar de Gala/Espectáculo para 2 Pessoas no Hotel Casino Chaves
   10. A Solverde S.A, reserva-se no direito de terminar ou suspender a acção promocional em qualquer momento.

   HOTEL CASINO CHAVES
   Regulamento Utilização Máquinas Automáticas em Torneio | Acções Promocionais Continuadas

1.   DISPOSIÇÕES GERAIS:
a)   A Utilização de Máquinas Automáticas em Torneio no Casino Chaves, em complemento a acções de promoção, é de participação gratuita 

e realizada dentro da Sala de Jogo.
b)   Todos os frequentadores do Casino Chaves, 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 Chaves 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 de Máquinas Automáticas em Torneio ocorre por solicitação do frequentador, que tem as necessárias condições reunidas 
para o solicitar, de acordo com a acção promocional em curso.

b)   Os participantes escolhem entre as máquinas disponíveis por ordem de solicitação de participação.
c)   As classificações são obtidas através do valor do “Winner Paid” da máquina em que cada participante esteja a participar.
d)   Em fases de apuramento serão aplicáveis:
a.   A cada participante será atribuído um plafond de 1.800 créditos por participação.
b.   O participante jogará a totalidade do seu plafond numa só máquina, de forma continuada, em Aposta Máxima de 90 créditos por jogada, 

correspondente a 20 jogadas.
c.   Quando o participante termina as 20 jogadas a que tem direito, e cumprindo os requisitos da acção promocional em curso, recebe o corre-

spondente prémio, ou a sua classificação será colocada no Quadro das Classificações para efeitos de ranking nas acções promocionais que 
assim o prevejam.

e)   Em fases finais (quartos-finais, meias-finais ou finais) serão aplicáveis:
a.   A cada participante será atribuído um plafond de 9.000 créditos por participação.
b.   O participante jogará a totalidade do seu plafond numa só máquina, de forma continuada, em Aposta Máxima de 90 créditos por jogada, 

correspondente a 100 jogadas.
c.   Quando o participante termina as 100 jogadas a que tem direito, e cumprindo os requisitos da acção promocional em curso, recebe o 

correspondente prémio, ou a sua classificação será colocada no Quadro das Classificações para efeitos de ranking nas acções promocion-
ais que assim o prevejam.

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 
Chaves, de cuja decisão caberá recurso para o Serviço de Regulação e Inspecção de Jogos.

c)   O Casino Chaves garante a confidencialidade dos dados do cliente, não revelando os seus dados a terceiros em consonância com o regula-
mento do Privilege Club.


