Правила и Условия
"JULY ROULETTE 2019"
Общи положения
1.1. Настоящите правила уреждат условията за получаване на предоставян от
организатора „Национална лотария” АД, Бонус - „JULY ROULETTE 2019“, на
участници в залагания върху игри в игрално казино, организирани онлайн, на интернет
адрес www.7777.bg (сайта съгласно лиценз за организиране на хазартна игра издаден с
решение№ № 30-9237/01.09.2016 г
1.2. „JULY ROULETTE 2019“, (наричана по-долу само „Бонус“ или „Промоция“) е е
специална Бонус програма, по смисъла т.10.3. от Игрални условия и правила за
организиране на онлайн залагания в игрално казино, организирани от „Национална
лотария“ АД (Задължителни игрални условия).
1.3. Настоящите правила не гарантират получаване на Бонуса. Организаторът предлага
и/или предоставя Бонуса само на избрани от него участници и само ако по неговата
свободна преценка избраните участници, както и направените от тях регистрации
отговарят на установените в тези правила условия.
1.4. В Играта за Бонуса могат да участват само пълнолетни дееспособни участници,
които имат регистрация с потвърден имейл адрес (активиран игрален профил), на сайта
7777.bg, съгласно публикуваните на същия сайт ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на
сайта 7777.bg и за участие в хазартните игри в сайта 7777.bg и използване на услугите
предлагани там.
2. Период
2. Играта ще се проведе за периода от 15:00 ч., 09.07.2019 г. до 23:59 ч. 12.07.2019 г.
Условия за получаване на Бонуса
3.1. За да участва в Играта за получаване на Бонуса, участникът следва да осъществи
залог, с реални средства, в секция “Live Casino”, на разновидност от играта „Рулетка“ и
направи печеливш залог, тип „Стрейт Ъп“/“Straight Up” – залог на еденично число, без
да граничи с други числа;
3.2. Всеки печеливш „Стрейт Ъп“/ “Straight Up” залог носи 1 точка, с изключение на
„Стрейт Ъп“/ “Straight Up” залог на числото „0“.
Всеки печеливш „Стрейт Ъп“/ “Straight Up” залог на числото „0“ носи 10 точки.
3.2.1 Стреът Ъп – залог е залог поставен ДИРЕКТНО върху ЕДНО число 0 – 36.
Залози поставени върху две числа, три числа, четири числа, както и всички видове
комбинирани залози от типа – червено, черно, четно, нечетно, дузини, 2 to 1, orphelius,
tier, zero, orphelin, voisins и т.н. видове комбинирани залози за няколко числа не се
зачитат за класирането.
3.3. За целта на натрупване на точки по промоцията се зачитат само игрални рундове в
които участникът е заложил до 24 числа включително, от общо 37 (числата до 36
включително, както и цифрата нула).
Например, ако участник заложи в един заложен рунд на 21 единични числа, този залог
се зачита за направен и ако участника познае печелившото число, той ще получи
точки. Ако обаче участник заложи в един заложен рунд на 32 единични числа, този
залог не се зачита за класирането.
3.4 НЕ СЕ зачитат залози направени на следните видове рулетки:
3.4.1 Рулетки, които НЕ се предлагат в секция LIVE CASINO на адрес

https://7777.bg/casino/live/
3.4.2 Допълнителни ограничения за рулетки в секция казино на живо.
НЕ СЕ зачитат залози направени на следните видове:
- Рулетка с две топчета (всички разновидности);
- Американска рулетка;
- Всички видове Авто-Рулетка включително разновидности VIP и La Partage;
- Всички видове рулетки, които се играят без участие на крупие;
- Salon Prive Рулетка 1, Salon Prive Рулетка 2.
3.5. Участниците, заели първите 50 (петдесет) места в крайното класиране от Играта,
получават Бонус пари за игра, в размера определен в т. 5.1.;
3.6. Организаторът определя общ Награден фонд за Играта, под формата на Бонус пари
за игра, в размер на 5 000,00 лева.
4. Бонусът се получава чрез кредитиране на Бонус баланса по сметката на профила на
участика ако спрямо него са спазени всички изисквания по т.3, по-горе и не са налице
други пречки по настоящите и по Общите правила и условия за използване на сайта
7777.bg.
Стойност на Бонуса
5.1. Стойността на Бонуса се определя в зависимост от мястото на участника в
крайното класиране от Играта, както следва:
Място
Бонус пари за игра
1-во

1 500,00 лева

2-ро

750,00 лева

3-то

250,00 лева

От 4-то до 10-то

100,00 лева

От 11-то до 20-то

75,00 лева

От 21-во до 30-то

50,00 лева

От 31-во до 40-то

30,00 лева

От 41-во до 50-то

25,00 лева

6.1. Класирането на Участниците в Играта ще се изчислява на база натрупани точки за
периода на провеждането й.
6.2. Крайното класиране и печелившите участници от Играта ще бъдат обявени на
13.07.2019 г., на сайта на дружеството: www.7777.bg
6.3. При равенство в точките, за места в Класирането, които променят размера на
Бонуса, съгласно Наградния фонд, предимство ще има играчът с реализиран брой
точки, с по-голям по размер залог.
При ново равенство, предимство ще има участникът, направил по-рано по време
последния си квалифициращ залог.
Ако отново има равенство, в Крайното класиране предимство ще има играчът с найранна регистрация в сайта 7777.bg.

Използване на Бонуса. Специални условия.
7.1. Бонусът може да бъде използван от участника само за игри в секция LIVE Казино
(на адрес: https://7777.bg/casino/live/) с прилежащите ограничения описано по-долу в
срок до 23:59 ч., на 17.07.2019 г.
След изтичането на този срок, ако Бонус балансът не е използван изцяло или частично,
същият ще бъде автоматично анулиран, като Организаторът не дължи обезщетения
и/или компенсации на участника.
7.2. След получаването на Бонуса, в случай, че участникът направи заявка за теглене на
суми от сметката си в Сайта, преди да е направил оборот от валидни залози, в размер
на 20 (двадесет) пъти размера на БОНУСА, в Live Казино секцията на 7777.bg, то той
губи целия БОНУС баланс по игралната си сметка.
7.3. Организаторът ще предостави на играчите информативна визуализация за
изиграните средства. Визуализацията е с цел улеснение, и няма характер на официална
обвързваща информация и при възникнали диспути, Организаторът взима крайното
решение отностно общата стойност на изиграната сума.
Специални ограничения при игра на LIVE КАЗИНО:
Специални правила при игра на БАКАРА (Baccarat)
За целите на изчисляване на оборота по т. 7.2. , НЕ СЕ зачитат залози направени на
БАКАРА (Baccarat). Играта на която и да е разновидност игра Бакара, включително и
под-разновидностите наименовани Бакара (Baccarat) са напълно изключени за участие
в целите на изчисляване на оборота по т. 7.2.
Специални правила при игра на РУЛЕТКА
За целите на изчисляване на оборота по т. 7.2., НЕ СЕ зачитат залози направени на
следните видове РУЛЕТКА Казино на живо: Рулетка с две топчета (всички
разновидности), Авто-Рулетка включително разновидности VIP и La Partage.
За целите на изчисляване на оборота по т. 7.2., под направен залог в заложен рунд на
рулетка ще се счита само този, при който участникът е заложил до 24 числа
включително, от общо 37 (числата до 36 включително, както и цифрата нула).
Например, ако участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс
цифрата 0 (нула), тоест 19 числа общо, този залог се зачита за направен. Ако обаче
участник заложи в един заложен рунд на ЧЕРВЕНИ (18 числа) плюс ЧЕРНИ (18
числа) тоест 36 числа общо, този залог не се зачита за направен.
При игра на рулетка са разрешени за изчисляване на оборота по предходната т. 7.2.
следните рулетки: Рулетка НА ЖИВО с крупие на живо. Всички други разновидности
на рулетка (автоматична, бърза, рулетка без наличие на живо крупие или рулетки с
автоматични механизми на игра) не се зачитата при изчисление на оборота по т. 7.2.в)
7.4 Не се зачитат за направени, тези залози, които са направени с цел заобикаляне
изискванията по настоящите Правила, включително, но не само ограничено до залози
направени от група играчи на еднакви/подобни събития, сектори, числа, с цел
превъртане на средства без риск.
7.5. Печалбата при залог в един и същ игрален рунд (без значение от типа или вида на
залозите), платен както и със средства от Бонус баланса, така и с налични пари по
сметката на участника в игралния му профил, се изплаща и по Бонус баланса и по
сметката на участника в същата пропорция, в каквато е направен залога.
Например общ Залог 100 лева, от които 70 лева или 70% от размера на залога, са
платени със Средства от сметката, а 30 лева или 30% от размера на залога, са платени
със средства от Бонус баланса.
Евентуална печалба от 500 лева, следва да се изплати по следния начин:

70% от общата печалба 500 лева, равни на 350 лева, се изплаща по сметката на
участника, а
30% от общата печалба 500 лева, равни на 150 лева, се начислява по Бонус баланса на
участника.
Лишаване от Бонуса при заявка за теглене
7.6. В случай че участникът направи заявка за теглене на суми от сметката си в сайта,
преди да е направил валидни залози на стойност, посочена в точка 7.2. , той губи
Бонуса, както и целия Бонус баланс, натрупан към този момент по сметката му. При
заявено теглене съгласно предходното изречение вече направени залози с Бонус
баланс, при евентуална печалба, няма да се кредитират в нито един баланс по в
игралната сметка.
Права на организатора
8. Организаторът има право по всяко време да промени или прекрати прилагането на
Бонуса, както поотделно - за един участник, така и за група участници, както и да
анулира Бонуса и Бонус баланса изцяло или частично от игралната сметката на
участника в сайта. Решенията се вземат по свободна преценка на Организатора и са
окончателни. Организаторът няма задължение да информира участника, предварително
или постфактум, за спиране, прекратяване или анулиране на Бонуса, както и за
мотивите си.
9. Независимо от горното, Организаторът има право да не предостави Бонуса,
съответно - да го анулира или отнеме от сметката на потребител, въпреки че същият
отговаря на условията за получаването му и Бонусът е бил надлежно заявен,
предоставен или използван, ако:
а) Бонусът е бил заявен или предоставен или използван по същата или друга сметка на
същия участник или на/от член на неговото семейство или домакинство.
б) Бонусът е бил заявен или предоставен или използван от същия/те IP адрес/и или
подобни IP адрес/и използвани за вход в профила на участника, регистрация на сметка
в сайта, извършване на транзакция по сметката, и тн.), адрес (както и подобни адреси).
в) Е осъществена регистрация, заявка или друго действие, необходимо за получаване
на Бонуса, от имейл, телефонен номер, който вече е бил използван във връзка с Бонус,
заявен, получен или използван от същия или друг участник.
г) За получаване на Бонуса са използвани подобни или еднакви платежни методи
(например еднаква дебитна или кредитна карта, банкова сметка) и устройство за
достъп на сайта (компютър, телефон и тн), които вече са били заявени, получени или
използвани от същия или друг участник във връзка с получаване на Бонус.
10 . Няма да бъде предоставен Бонус на участници, които нарушават правилата и/или
използват или са използвали преди заобикалящи методи за възползване от Бонуса или
други подобни Бонуси, както и по заявки, направени в разрез или в несъответствие с
тези правила и условия, а евентуално получен в нарушение на същите, ще бъде
анулиран или отнеман без Организаторът да носи отговорност за това.
11. Организаторът не носи отговорност за прекратени участия за Бонуса и/или
прекъснат, отнет, анулиран Бонус или Бонус баланс, макар и участникът да отговаря на
условията за получаването и използването му.
12. При неспазването от участника или при изтичането, на който и да е срок от
посочените по-горе в тези Правила, предоставянето и използването на Бонуса
приключва, което може да доведе до анулиране, отнемане на Бонуса, средства от Бонус

баланса по сметката на участника или до невъзможност или забрана за получаване и
използване на Бонуса или други подобни.
13. Настоящите Правила са приети от „Национална лотария” АД, гр. София, въз основа
на Задължителни игрални условия и правила за организиране на онлайн хазартната
игра със залагания върху резултати от игри в игрално казино, утвърдени от ДКХ и
влизат в сила с обявяването им на сайта www.7777.bg.
14. Организаторът има право по всяко време да променя едностранно настоящите
Правила, като измененията влизат в сила по реда на т.15.
15. Настоящите правила влизат в сила от публикуваните им на сайта www.7777.bg

