REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Drops & Wins Ediția de Iarnă
SECȚIUNEA 1. Dispoziții introductive
1.1. Campania promoțională Drops & Wins Ediția de Iarnă (denumită în cele ce urmează „Campania
Promoțională") este operată de furnizorul de sloturi video Pragmatic Play Limited (denumit în continuare
„Pragmatic Play” sau „Organizatorul”) și reprezintă o campanie desfășurată la nivel global în rețeaua
Pragmatic Play™, pe mai multe website-uri partenere, ce include sloturi video furnizate de către
Organizator. În cadrul Campaniei Promoționale, subscrisa, Mozzartbet Malta Limited, societate organizată
și funcționând conform legilor din Malta, având număr de înregistrare în Registrul Companiilor din Malta
C 83980/2017, cu sediul în Office 2D, Soho St. Julians, Punchbowl Centre, str. Elia Zammit, St. Julians,
STJ3154, Malta, are calitatea de partener (denumită în continuare „Mozzartbet”).
1.2. Participarea la Campania Promoțională nu implică achitarea de către participanți a unei taxe de
participare, respectiv niciun fel de cheltuială suplimentară și nici majorarea prețului pe care produsul sau
serviciul l-a avut anterior.
1.3. Prin simpla participare Ia Campania Promoțională, se prezumă că participanții au cunoștință și acceptă
necondiționat termenii și condițiile de organizare și desfășurare a Campaniei Promoționale (denumit în
continuare ”ReguIamentuI”). Orice cuvânt sau expresie care nu este definită în prezentul Regulament are
același înțeles utilizat în industria jocurilor de noroc.
1.4. Prezentul Regulament este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, pe platforma online
Mozzartbet, pe întreaga perioada de desfășurare a Campaniei Promoționale.
SECȚIUNEA 2. Durata Campaniei promoționale
Campania promoțională se desfășoară de către Organizator în perioada 17 noiembrie 2021 – 9 februarie
2022, în mai multe etape, însă va fi disponibilă pentru utilizatorii Mozzartbet începând cu data de
20.11.2021.
SECȚIUNEA 3. Dreptul de participare
3.1. La această Campanie Promoțională pot participa toți utilizatorii platformei online Mozzartbet, care dețin
un cont de joc verificat și validat.
3.2 Nu pot participa la prezenta Campanie Promoțională, chiar dacă ar îndeplini prevederile art. 4.1. de mai
sus, angajații și colaboratorii Organizatorului.
SECȚIUNEA 4. Termeni și condiții generale
4.1. În cadrul prezentei Campanii Promoționale desfășurate la nivel global în rețeaua Pragmatic Play™, fondul
de premiere, stabilit la suma totală de 1,500,000 euro (echivalent lei), va fi distribuit între toți organizatorii
de jocuri de noroc parteneri în cadrul Campaniei Promoționale, în funcție de proporția premiilor câștigate de
către utilizatorii fiecăruia dintre aceștia.
Responsabilitatea pentru organizarea Campaniei Promoționale, inclusiv, fără a se limita la stabilirea
clasamentului, determinarea câștigătorilor, asigurarea funcționalității Campaniei Promoționale îi revine lui
PragmaticPlay™, în calitate de Organizator.
Mozzartbet, în calitate de partener în cadrul Campaniei Promoționale, va asigura intermedierea participării
și acordarea premiilor în bani câștigate în cadrul Campaniei Promoționale de către utilizatorii platformei
online Mozzartbet.
4.2. Campania Promoțională include 12 (douăsprezece) turnee a câte 7 (șapte) zile (fiecare dintre acestea
fiind denumit un „Turneu săptămânal”) și 84 (optzeci și patru) de promoții zilnice de tipul „prize drop” (fiecare
dintre acestea fiind denumit „Prize Drop zilnic”), care se vor desfășura săptămânal, pe durata Campaniei
Promoționale menționate la Secțiunea 2 de mai sus.
4.3. Campania promoțională este formată din 3 (trei) etape (fiecare dintre acestea fiind denumită „Etapă”),
fiecare Etapă fiind formată din 4 (patru) săptămâni. Etapele pot fi formate din săptămâni simple sau
săptămâni cu miză multiplicată.

4.4. Pentru participarea la Campania Promoțională, utilizatorii trebuie să deschidă unul dintre sloturile video
de calificare în Campanie, să se înscrie prin apăsarea butonului de participare și să îndeplinească condițiile
descrise în secțiunea 5 Mecanismul Campaniei de mai jos.
4.5. Dispoziții speciale privind premiile:
4.5.1. Premiile Campaniei Promoționale constă în premii în bani.
4.5.2. Premiile în bani vor fi transferate în contul participanților declarați câștigători în termen de 72 de ore
de la finalizarea Turneului săptămânal relevant sau a promoției de tip Prize Drop relevante. Premiile în bani
nu au cerințe suplimentare de rulaj și pot fi retrase de către câștigători în orice moment.
Secțiunea 5. Mecanismul Campaniei Promoționale
5.1. Turnee săptămânale (săptămână simplă)
- Fiecare săptămână din cadrul Campaniei Promoționale include un (1) turneu săptămânal.
- Pentru a se califica la turneele săptămânale simple, participanții care s-au înscris trebuie să plaseze mize cu
bani reali în valoare de cel puțin 2,5 lei la oricare dintre sloturile video incluse în turneu și trebuie să obțină
cel puțin un câștig în cadrul jocului respectiv.
- Clasamentul va fi stabilit conform scorului fiecărui participant. Scorul se determină pe baza celui mai mare
câștig obținut la oricare slot video inclus în turneu într-o rundă, ajustat cu valoarea mizei plasate. Cu cât
valoarea câștigată de participant într-o singură rundă este mai mare în raport cu valoarea mizei plasate de
participant, cu atât scorul participantului va fi mai mare.
- Clasamentul este actualizat în timp real, participanții putând să își verifice poziția ocupată în orice moment,
în cadrul sloturilor video incluse în turneu.
- În cazul în care doi sau mai mulți participanți încheie un turneu săptămânal cu același scor, jucătorul care a
obținut scorul primul va câștiga premiul mai mare.
- Premiile sunt fixe și vor fi transferate participanților declarați câștigători în conformitate cu scorul deținut
în clasamentul final, la finalizarea fiecărui turneu săptămânal.
- Dacă fondul de premiere al unui turneu săptămânal specific nu a fost distribuit în totalitate la sfârșitul
respectivului turneu săptămânal, orice surplus de fonduri va fi transferat în fondul de premiere al unei Etape
ulterioare sau în cadrul unei campanii ulterioare, la discreția Organizatorului.
5.2. Promoții Prize Drops zilnice (săptămână simplă)
- Fiecare săptămână din cadrul Campaniei Promoționale include șapte (7) promoții Prize Drops zilnice.
- Pentru a se califica la promoțiile Prize Drops zilnice, participanții care s-au înscris trebuie să plaseze mize cu
bani reali în valoare de cel puțin 2,5 lei la oricare dintre sloturile video incluse în turneu.
- Fiecare o (1) rundă care îndeplinește condițiile de calificare de mai sus generează șansa câștigării unui (1)
premiu din fondul de premiere alocat promoției relevante.
- Premiile în cadrul promoției Prize Drops zilnice sunt acordate aleatoriu, iar tabelul premiilor poate fi văzut
în cadrul sloturilor video incluse în promoție. Tabelul premiilor este actualizat în timp real cu participanții
câștigători și premiile rămase.
- Premiile vor fi transferate conform tabelului „Premii” afișat în cadrul sloturilor video incluse în promoție.
- Premiile sunt fixe.
- Un participant poate câștiga mai multe premii zilnice în promoția Prize Drops în fiecare zi în care promoția
este valabilă.
- Promoția Prize Drops zilnică se încheie la ora 18:59 CET/CEST sau atunci când nu mai sunt premii disponibile,
oricare dintre acestea se petrece prima dată.
- Dacă fondul de premiere al unei promoții Prize Drops zilnice nu a fost distribuit în totalitate la sfârșitul
promoției respective, orice surplus de fonduri va fi transferat în fondul de premiere al unei promoții Prize
Drops ulterioare sau în cadrul unei campanii ulterioare, la discreția Organizatorului.
5.3. Turnee săptămânale (săptămână cu miza multiplicată)
- Fiecare săptămână din cadrul Campaniei Promoționale include un (1) turneu săptămânal.

- Pentru a se califica la turneele săptămânale în săptămâna cu miza multiplicată, participanții care s-au înscris
trebuie să plaseze mize cu bani reali la oricare dintre sloturile video incluse în turneu și trebuie să obțină cel
puțin un câștig în cadrul jocului respectiv. Nu există o miză minimă per rundă la turneele săptămânale în
săptămâna cu miza multiplicată.
- Clasamentul va fi stabilit conform scorului fiecărui participant. Scorul se determină pe baza celui mai mare
câștig obținut la oricare slot video inclus în turneu într-o rundă, ajustat cu valoarea mizei plasate. Cu cât
valoarea câștigată de participant într-o singură rundă este mai mare în raport cu valoarea mizei plasate de
participant, cu atât scorul participantului este mai mare.
- Clasamentul este actualizat în timp real, participanții putând să își verifice poziția ocupată în orice moment,
în cadrul sloturilor video incluse în turneu.
- În cazul în care doi sau mai mulți participanți încheie un turneu cu același scor, jucătorul care a obținut
scorul primul va câștiga premiul mai mare.
- Premiile sunt acordate prin multiplicarea mizei plasate de câștigător și vor fi transferate participanților
declarați câștigători în conformitate cu scorul deținut în clasamentul final, la finalizarea fiecărui turneu
săptămânal. Dacă rotirea câștigătoare are o miză mai mare de 10 euro (echivalent lei), premiul va fi acordat
în baza unei mize de 10 euro (echivalent lei).
- Dacă fondul de premiere al unui turneu săptămânal specific nu a fost distribuit în totalitate la sfârșitul
respectivului turneu săptămânal, orice surplus de fonduri va fi transferat în fondul de premiere al unei Etape
ulterioare sau în cadrul unei campanii ulterioare, la discreția Organizatorului.
5.4. Promoții Prize Drops zilnice (săptămână cu miza multiplicată)
- Fiecare săptămână din cadrul Campaniei Promoționale include șapte (7) promoții Prize Drops zilnice.
- Pentru a se califica la promoțiile Prize Drops zilnice, participanții care s-au înscris trebuie să plaseze mize cu
bani reali la oricare dintre sloturile video incluse în turneu. Nu există o miză minimă per rundă pentru
participarea la promoțiile Prize Drops Zilnice în săptămâna cu miza multiplicată.
- Fiecare o (1) rundă care îndeplinește condițiile de calificare de mai sus generează șansa câștigării unui (1)
premiu din fondul de premiere alocat promoției relevante.
- Premiile în cadrul promoției Prize Drops zilnice sunt acordate aleatoriu, iar tabelul premiilor poate fi văzut
în cadrul sloturilor video incluse în promoție. Tabelul premiilor este actualizat în timp real cu participanții
câștigători și premiile rămase.
- Premiile vor fi transferate conform tabelului „Premii” afișat în cadrul sloturilor video incluse în promoție.
- Premiile sunt acordate prin multiplicarea mizei plasate de câștigător. Dacă rotirea câștigătoare are o miză
mai mare de 10 euro (echivalent lei), premiul va fi acordat în baza unei mize de 10 euro (echivalent lei).
- Un participant poate câștiga mai multe premii zilnice în promoția Prize Drop în fiecare zi în care promoția
este valabilă.
- Promoția Prize Drops zilnică se încheie la ora 18:59 CET/CEST sau atunci când nu mai sunt premii disponibile,
oricare dintre acestea se petrece prima dată.
- Dacă fondul de premiere al unei promoții Prize Drops zilnice nu a fost distribuit în totalitate la sfârșitul
promoției respective, orice surplus de fonduri va fi transferat în fondul de premiere al unei promoții Prize
Drops ulterioare sau în cadrul unei campanii ulterioare, la discreția Organizatorului.

SECȚIUNEA 6. Etapele Campaniei Promoționale. Premii
6.1. Etapa 1 – Săptămânile 1 – 4: cu Turnee săptămânale (săptămână cu miza multiplicată) și promoții Prize
Drops zilnice (săptămână cu miza multiplicată):
• O (1) rundă jucată care îndeplinește condițiile de calificare va determina eligibilitatea participantului care
s-a înscris pentru ambele tipuri de promoții desfășurate în săptămâna relevantă.
• Sloturi video incluse (sub rezerva disponibilității pe platforma Mozzartbet): Wolf GoldTM, Mustang
GoldTM, Sweet BonanzaTM, John Hunter and the Tomb of the Scarab QueenTM, Great Rhino MegawaysTM,
John Hunter and the Book of TutTM, The Dog House TM, The Dog House MegawaysTM, Chilli Heat TM, Fruit
PartyTM, Big Bass BonanzaTM, Madame Destiny MegawaysTM, Gems BonanzaTM, Wild Wild RichesTM, Wild
West GoldTM, Gates of OlympusTM, Power of Thor MegawaysTM, Floating Dragon Hold&SpinTM, The Hand
of MidasTM, Buffalo King MegawaysTM, Fruit Party 2TM, Rise of Giza PowerNudgeTM, Juicy FruitsTM, Chilli

•

•

Heat MegawaysTM, Bigger Bass BonanzaTM, Curse of the Werewolf MegawaysTM, Cash BonanzaTM, Piggy
Bank BillsTM, Starlight PrincessTM, Treasure WildTM, Joker's JewelsTM, Leprechaun CarolTM, Christmas Carol
MegawaysTM, Bounty GoldTM, Big JuanTM, John Hunter and the Quest for Bermuda RichesTM, Star Pirates
CodeTM, Sweet Bonanza XmasTM.
Perioada fiecărei săptămâni:
i. Săptămâna 1: Miercuri, 17 noiembrie 2021, ora 19:01 CET – Miercuri, 24 noiembrie 2021, ora
18:59 CET;
ii. Săptămâna 2: Miercuri, 24 noiembrie 2021, ora 19:01 CET – Miercuri, 1 decembrie 2021, ora
18:59 CET;
iii. Săptămâna 3: Miercuri, 1 decembrie 2021, ora 19:01 CET – Miercuri, 8 decembrie 2021, ora
18:59 CET;
iv. Săptămâna 4: Miercuri, 8 decembrie 2021, ora 19:01 CET – Miercuri, 15 decembrie 2021, ora
18:59 CET.
Premii în cadrul Turneelor săptămânale (săptămână cu miza multiplicată): Fondul de premiere total
săptămânal preconizat este de 62.000 euro (echivalent lei), împărțit în 1,200 (o mie două sute) de premii
în bani, după cum urmează:
Tabel de premii pentru Turneul săptămânal (săptămână cu miza multiplicată)

•

LOC

Multiplicator (x Miză)

1

10.000X

2

5.000X

3

2.000X

4 – 10

1.000X

11 – 20

500X

21 – 50

200X

51 – 100

100X

101 – 300

50X

301 – 600

20X

601 – 1200

10X

Premii în cadrul promoțiilor Prize Drops zilnice (săptămână cu miza multiplicată): Fondul de premiere
total săptămânal preconizat este de 63.000 euro (echivalent lei), constând în fonduri de premiere zilnice
totale de 9.000 euro (echivalent lei) împărțite în 500 (cinci sute) de premii în bani, după cum urmează:
Tabel de premii pentru promoția Prize Drop zilnică (săptămână cu miza multiplicată)
CANTITATE

Multiplicator (x Miză)

1

1.000X

2

500X

5

100X

12

50X

110

20X

370

10X

6.2. Etapa 2 – Săptămânile 5 – 8: cu Turnee săptămânale (săptămână simplă) și promoții Prize Drops zilnice
(săptămână simplă):
• O (1) rundă jucată care îndeplinește condițiile de calificare va determina eligibilitatea participantului care
s-a înscris pentru ambele tipuri de promoții desfășurate în săptămâna relevantă.

•

•

•

Sloturi video incluse (sub rezerva disponibilității pe platforma Mozzartbet): Wolf Gold, Mustang GoldTM,
Sweet BonanzaTM, John Hunter and the Tomb of the Scarab QueenTM, Great Rhino MegawaysTM, John
Hunter and the Book of TutTM, The Dog House TM, The Dog House MegawaysTM, Chilli Heat TM, Fruit PartyTM,
Big Bass BonanzaTM, Madame Destiny MegawaysTM, Gems BonanzaTM, Wild Wild RichesTM, Wild West
GoldTM, Gates of OlympusTM, Power of Thor MegawaysTM, Floating Dragon Hold&SpinTM, The Hand of
MidasTM, Buffalo King MegawaysTM, Fruit Party 2TM, Juicy FruitsTM, Bigger Bass BonanzaTM, Cash
BonanzaTM, Starlight PrincessTM, Treasure WildTM, Joker's JewelsTM, SantaTM, Christmas Carol MegawaysTM,
John Hunter and the Quest for Bermuda RichesTM, Sweet Bonanza Xmas, Big Bass Bonanza MegawaysTM,
Super XTM, Book of FallenTM, Santa's WonderlandTM, Christmas Big Bass BonanzaTM, Smugglers CoveTM,
Crystal Caverns MegawaysTM, Rise of Giza PowerNudgeTM Chilli Heat MegawaysTM.
Perioada fiecărei săptămâni:
i. Săptămâna 5: Miercuri, 15 decembrie 2021, ora 19:01 CET – Miercuri, 22 decembrie 2021, ora
18:59 CET;
ii. Săptămâna 6: Miercuri, 22 decembrie 2021, ora 18:59 CET – Miercuri, 29 decembrie 2021, ora
18:59 CET;
iii. Săptămâna 7: Miercuri, 29 decembrie 2021, ora 18:59 CET – Miercuri, 5 ianuarie 2022, ora 18:59
CET;
iv. Săptămâna 8: Miercuri, 5 ianuarie 2022, ora 18:59 CET – Miercuri, 12 ianuarie 2022, ora 18:59
CET.
Premii în cadrul Turneelor săptămânale (săptămână simplă): Fondul de premiere total săptămânal
preconizat este de 62.000 euro (echivalent lei), împărțit în 1,200 (o mie două sute) de premii în bani,
după cum urmează:
Tabel de premii pentru Turneul săptămânal (săptămână simplă)

•

LOC

PREMII SĂPTĂMÂNALE

1

10.000 euro

2

5.000 euro

3

2.000 euro

4 – 10

1.000 euro

11 – 20

500 euro

21 – 50

200 euro

51 – 100

100 euro

101 – 300

50 euro

301 – 600

20 euro

601 – 1200

10 euro

Premii în cadrul promoțiilor Prize Drops zilnice (săptămână simplă): Fondul de premiere total
săptămânal preconizat este de 63.000 euro (echivalent lei), constând în fonduri de premiere zilnice totale
de 9.000 euro (echivalent lei) împărțite în 500 (cinci sute) de premii în bani, după cum urmează:
Tabel de premii pentru promoția Prize Drop zilnică (săptămână simplă)
CANTITATE

PREMII ZILNICE

1

1.000 euro

2

500 euro

5

100 euro

12

50 euro

110

20 euro

370

10 euro

6.3. Etapa 3 – Săptămânile 9 – 12:
• Tipul promoțiilor incluse în etapă, sloturile video de calificare și premiile vor fi anunțate în prealabil de
către Organizator.
• Perioada fiecărei săptămâni:
i. Săptămâna 9: Miercuri, 12 ianuarie 2022, ora 18:59 CET – Miercuri, 19 ianuarie 2022, ora 18:59
CET;
ii. Săptămâna 10: Miercuri, 19 ianuarie 2022, ora 18:59 CET – Miercuri, 26 ianuarie 2022, ora 18:59
CET;
iii. Săptămâna 11: Miercuri, 26 ianuarie 2022, ora 18:59 CET – Miercuri, 2 februarie 2022, ora 18:59
CET;
iv. Săptămâna 12: Miercuri, 2 februarie 2022, ora 18:59 CET – Miercuri, 9 februarie 2022, ora 18:59
CET.
SECȚIUNEA 7. Taxe și impozite
Părțile iau act de faptul că, în conformitate cu prevederile Codului fiscal, veniturile obținute de câștigătorii
premiilor, care au o valoare de peste 600 Iei, sunt impozabile, iar eventualele impozite vor fi reținute și virate
la bugetul de stat în conformitate cu dispozițiile legale.
SECȚIUNEA 8. Încetarea / Întreruperea Campaniei
8.1. Organizatorul/Mozzartbet își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau înceta Campania
Promoțională, Turneele săptămânale sau promoțiile de tipul Prize Drops, inclusiv termenii și condițiile cu
privire la acestea, în orice moment.
8.2. În situația apariției vreunuia din aceste cazuri, Organizatorul și/sau Mozzartbet va anunța participanții în
cel mai scurt timp posibil.
8.3. În situațiile avute în vedere la pct. 8.1, Organizatorul și/sau Mozzartbet nu mai are nicio obligație către
participanți cu privire la returnarea unei sume bănești cu titlu de despăgubire sau alte asemenea.
SECTIUNEA 9. Litigii
9.1. Eventualele litigii apărute între Organizator/Mozzartbet și participanți cu privire la orice aspect legat de
desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile
vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.
9.2. Legea aplicabilă este legea română.
SECȚIUNEA 10. Clauze finale
10.1.Deciziile Organizatorului/Mozzartbet privind Campania promoțională sunt finale și aplicabile tuturor
participanților.
10.2.Organizatorul/Mozzartbet este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă,
abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea sau reputația Organizatorului/Mozzartbet sau a
colaboratorilor/partenerilor săi ori desfășurarea Campaniei.
Mozzartbet Malta Limited,
Prin reprezentant autorizat,

