Правила за провеждане на казино турнир „„Shining Crown“,
„20 Burning Hot“ и „40 Super Hot““
1. Настоящите правила определят условията и реда за провеждане на Tурнир: „„Shining
Crown“, „20 Burning Hot“ и „40 Super Hot““, който Турнир е игра за раздаване на
допълнителни печалби, по смисъла т.10.3. от Игрални условия и правила за
организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална
лотария“ АД, на интернет адрес: www.7777.bg .
2.1. Играта ще се проведе от 10:00:00 часа на 09.10.2019 г. до 09:59:59 на 10.10.2019 г.
2.2. В играта ще бъдат раздадена следната допълнителна печалба:
Парична печалба, в размер на 1 000.00 лева.
3. В разиграването за допълнителната печалба могат да участват само пълнолетни
дееспособни участници, които имат игрален профил с потвърден имейл адрес, на сайта
7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт Правила на НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ.
4. За да участва в играта за раздаване на допълнителни печалби, регистрираният участник
трябва да осъществи достъп до своя игрален профил/своята игрална сметка, на сайта:
7777.bg, и да направи минимум 20 (двадесет) броя залози, с реални средства, в периода
по т.2.1, в секция „КАЗИНО“, на 7777.bg, на една или няколко, от следните казино игри:
•
•
•

Shining Crown;
20 Burning Hot;
40 Super Hot;

5. За валиден залог се счита такъв, който е направен с реални средства, в периода на
Турнира. Последен момент, в който могат да бъдат направени залози е: 09:59:59 часа, на
10.10.2019 г.
6.1. Допълнителната парична печалба, в размер на 1 000.00 лева, на сайта 7777,bg, печели
участникът, с най-висок сбор точки, формиран от изиграни 20 (двадесет) последователни
игрални рунда (залога), на посочените в т. 4 игри.
6.2. Броят на спечелените точки, за един игрален рунд (залог), се определя по следната
формула:
Размер на печалба
Брой точки = -------------------------Размер на залога

20.00 лв. Печалба
Пример: 10 точки = --------------------------------2.00 лв. залог

6.3. По своя преценка, Организаторът може да обявява временно класиране от играта, на
сайта 7777.bg.
7.1. Крайното класиране и печелившият участник от Играта ще бъдат обявени до 48 часа
след края на играта, на сайта на дружеството: www.7777.bg.
7.2. При равенство в точките, предимство ще има играчът с най-голям брой направени
залози. При ново равенство, ще се сравнява максималния единичен залог на
потребителите. При ново равенство, ще се тегли жребий, посредством генератор за
случайни събития, за определяне на мястото в Крайното класиране.
1

8. Печелившият участник, заел първо място в Крайното класиране, получава печалбата,
в размера на 1000.00 лева., чрез кредитиране на игралната му сметката, на www.7777.bg,
ако спрямо него са спазени всички изисквания.
9. НАЦИОНАЛНА ЛОТАРИЯ не носи отговорност и има право да откаже
предоставянето на печалба, в някой от следните случаи:
•

•
•

участникът е непълнолетен или недееспособен, и/или не отговаря на други
изисквания на Закона за хазарта или Задължителните игрални условия на
игрите, организирани от „Национална лотария“ АД, Общите условия за
ползване на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и
използване на услугите предлагани там и настоящите Правила или
нарушава разпоредби от тях;
участникът не представи документи и данни, необходими за получаване на
печалбата;
участникът откаже да попълни необходимите документи, предоставени му
от представителя на Национална лотария.

10. Във всеки от изброените в предходната точка случаи, участникът губи право да
получи печалбата.
11. С участието си в играта за раздаване на допълнителни печалби се счита, че всеки
участник се е запознал и е приел настоящите правила.
12. Организаторът има право, едностранно и по всяко време, да прекрати провеждането
на настоящата Игра и да не раздаде допълнителните печалби, като не дължи обезщетения
и/или компенсации на участниците в Играта.
13. Организаторът има право, едностранно и по всяко време, да променя настоящите
Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.14.
14. Настоящите Правила влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg
15. В допълнение към настоящите Правила се прилагат ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ за ползване
на сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите
предлагани там.
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