1.

O presente regulamento aplica-se à Acção Promocional “JACKPOT PRIVILEGE 2022” a decorrer no Casino de Chaves, com o propósito de premiar os clientes portadores do cartão
de fidelização Privilege Club durante o ano de 2022, que se apuram para o Torneio de Máquinas Final, a realizar em data e hora a anunciar.

2.

As Fases de Apuramento e 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.

3.

Para que os frequentadores ganhem entradas para 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 de forma contínua e permanentemente ao longo de toda a Acção Promocional (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.

Fase de Apuramento:

4.1.

No dia 1 (um) de cada mês, entre os meses de Maio e Dezembro de 2022, serão colocadas 50 bolas com vouchers no interior de uma tômbola, designada por “Tômbola Jackpot”,
nas seguintes quantidades:
- 20 Vouchers – “A SORTE ESTÁ DO SEU LADO!”
- 30 Vouchers – “SEM PRÉMIO”

4.2.

Sempre que o saldo promocional “JACKPOT PRIVILEGE 2022” do frequentador atingir os 12 (doze) Euros Solverde e os seus múltiplos, este poderá utilizar esse saldo promocional
para retirar uma bola da “Tômbola Jackpot” colocada para o efeito na sala de jogo.

4.3.
4.4.

Os frequentadores poderão exercer o direito de retirar uma bola da “Tômbola Jackpot”, apenas uma vez por partida.
No decurso de cada mês, os frequentadores poderão retirar bolas da “Tômbola Jackpot”, enquanto estiverem disponíveis bolas colocadas no início de cada mês. Assim que se
esgotem as bolas disponíveis, só haverá lugar a reposição no dia 1 (um) do mês seguinte.

4.5.

Quando o frequentador retirar uma bola com voucher “A SORTE ESTÁ DO SEU LADO!”, poderá jogar uma sessão na(s) máquina(s) de torneio instaladas para o efeito na sala de
jogo.

4.6.

A pontuação que obtiver na sessão referida no ponto 4.5. será plasmada no quadro de classificações de Apuramento Mensal da Acção Promocional “JACKPOT PRIVILEGE 2022”
que se encontrará junto da(s) máquina(s) de torneio referida(s). Mensalmente, a pontuação mais alta obtida por cada frequentador é nominal e não acumulável com outras
pontuações.

4.7.

Mensalmente, entre os meses de Maio e Dezembro de 2022, ganham uma entrada para o Torneio de Máquinas Final, os 6 (seis) frequentadores que nesse mês obtiverem as
pontuações mais elevadas nas sessões de torneio referidas no ponto 4.5. do presente regulamento. Cumulativamente, o frequentador mais pontuado em cada mês ganha um
voucher para 2 pessoas para um Jantar/Espectáculo de Gala no HCC.

5.

FASE FINAL:

5.1.

As 48 entradas distribuídas nos 8 meses da Fase de Apuramento, serão utilizadas pelos frequentadores no Torneio Máquinas Final, que jogarão as oito rondas quartos-final para
acesso às rondas meias-finais.

5.2.
5.3.

Os 12 frequentadores melhores classificados das rondas quartos-final jogarão as rondas meias-finais para acesso à ronda final.
No Torneio de Máquinas Final, os 6 frequentadores melhores classificados das rondas meias-finais jogarão uma ronda final, para apuramento do vencedor, em que serão distribuídos os seguintes prémios (não passíveis de conversão em valor pecuniário):
1º Citroën AMI (em exposição no Casino);
2º Comp. Portátil Apple (marca e modelo a definir - em exposição no Casino);
3º Smartphone Apple (marca e modelo a definir - em exposição no Casino);
4º Tablet Apple (marca e modelo a definir - em exposição no Casino);
5º SmartWatch Apple (marca e modelo a definir - em exposição no Casino);
6º SmartWatch Apple (marca e modelo a definir - em exposição no Casino);

6.
7.

A Solverde S.A, reserva-se no direito de terminar ou suspender a acção promocional em qualquemomento, por reputados motivos de força maior.
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.

