REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Drops & Wins Live Casino - Winter Edition
SECȚIUNEA 1. Dispoziții introductive
1.1. Campania promoțională Drops & Wins Live Casino - Winter Edition (denumită în cele ce urmează
„Campania Promoțională") este operată de furnizorul 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 jocuri de cazinou live 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 Soho Office, Punchbowl Centre, Office 2D, 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 perioadă de desfășurare a Campaniei Promoționale.
SECȚIUNEA 2. Durata Campaniei promoționale
Campania promoțională se va desfășura în perioada 20 noiembrie 2021 – 9 februarie 2022, în mai multe
etape.
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
total de premiere este preconizat la suma totală de 1.5.000.000 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. Fondul de premiere preconizat pentru fiecare etapă a
Campaniei este de 500.000 euro (echivalent lei).
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.
Pentru evitarea oricăror dubii, utilizatorii platformei online Mozzartbet vor putea participa la Campania
Promoțională de pe platforma Mozzartbet doar prin raportare la jocurile/mesele de joc participante la
Campanie care sunt aprobate pe platforma www.mozzartbet.ro la momentul participării.
4.2. Campania Promoțională include 36 (treizeci și șase) de turnee a câte 7 (șapte) zile (fiecare dintre acestea
fiind denumit un „Turneu săptămânal”) și 84 (optzeci și patru) de Promoții Prize Drops zilnice, 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, în timp ce fiecare săptămână va fi considerată o
săptămână de calificare (denumită „Săptămână de Calificare”).
Fiecare Săptămână de Calificare de pe durata Campaniei Promoționale include una dintre cele 3 (trei) Turnee
săptămânale separate, in timp ce fiecare Turneu săptămânal este dedicat unui joc sau categorii de jocuri de
tip cazinou live: (i) Turneu săptămânal – Roulette, (ii) Turneu săptămânal – Baccarat, (iii) Turneu săptămânal
– Blackjack.
4.4. Pentru participarea la Campania Promoțională, utilizatorii trebuie să deschidă oricare dintre
jocurile/mesele de joc incluse 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 privind premiile:
4.5.1. Premiile Campaniei Promoționale constă în premii în sume fixe de bani, conform tabelelor
reglementate mai joc prin prezentul Regulament.
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. 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. Un minim de 2 (două) Câștiguri de Calificare Consecutive (precum sunt definite mai jos) primite după
plasarea a 2 (două) Pariuri de Calificare (precum sunt definite mai jos) pe perioada unui Turneu săptămânal
permite participantului să fie inclus în clasamentul respectivului Turneu săptămânal (Cu titlu exemplificativ:
Dacă un participant câștigă 2 (două) Câștiguri de Calificare Consecutive după plasarea a 2 (două) Pariuri de
Calificare în cadrul Turneului săptămânal – Roulette, în conformitate cu condițiile reglementate prin
prezentul, participantul poate fi inclus în clasamentul respectivului Turneu săptămânal - Roulette).
5.2. Un pariu de calificare este un pariu plasat din bani reali care îndeplinește cerința de miză minimă, astfel
cum este necesar pentru fiecare Turneu săptămânal (denumit în continuare „Pariu de Calificare”). Miza
minimă pentru Pariul de Calificare este de 2,5 RON pentru Turneul săptămânal – Roulette, 5 RON pentru
Turneul săptămânal – Baccarat, 50 RON pentru Turneul săptămânal – Blackjack și 5 RON pentru Promoții
Prize Drops zilnice.
5.3. Un calificator de câștig (denumit în continuare „Calificator de Câștig”) este utilizat pentru a defini dacă
câștigul este considerat Câștig de Calificare sau nu pentru calcularea punctelor aferente Turneului
săptămânal respectiv, astfel cum se reglementează în tabelul „Distribuția de puncte pentru Câștiguri de
Calificare Consecutive” de mai jos. Dacă câștigul – plus – Pariul de Calificare – împărțit la – Pariul de Calificare
este mai mare decât un Calificator de Câștig configurat pentru jocul (jocurile) participante, astfel cum se
detaliază mai jos, în fiecare Turneu săptămânal, câștigul este considerat Câștig de Calificare.
5.4. Se detaliază în continuare o listă neexhaustivă a unor evenimente din joc cu privire la Calificatorul de
Câștig și/sau Câștigul de Calificare, pentru:
Turneul săptămânal – Roulette:
- Mizele plasate pe pariuri cu cota 1:1 (Roșu/Negru, Impar/Par, 1:18/19:36) nu vor fi luate în
considerare pentru scorul Turneului Săptămânal – Roulette.
- Dacă participantul plasează pariuri multiple (cu excluderea pariurilor cu cota 1:1) pe o masă/joc
participant în cadrul aceleiași runde de joc, Pariul de Calificare total și Câștigul de Calificare total
pot fi luate în considerare pentru scorul Turneului săptămânal – Roulette.
- Dacă un participant are o serie de Câștiguri de Calificare Consecutive și plasează orice pariu (pariuri)
doar la pariurile cu cote excluse 1:1, runda de joc nu va fi luată în considerare pentru scorul
Turneului săptămânal – Roulette, iar seria de Câștiguri de Calificare Consecutive va fi întreruptă și
va rămâne la același număr, urmând a fi reluată de îndată ce participantul începe să plaseze din nou
Pariuri de Calificare.
Turneu săptămânal - Blackjack:
- Doar Pariurile Principale (Main Bets) și Pariurile din Spate (Bets Behind) (astfel cum sunt definite
mai jos), care satisfac criteriile pentru Pariul de Calificare, pot fi luate în considerare pentru Turneul
săptămânal – Blackjack.
- Un pariu principal în cadrul Turneului săptămânal – Blackjack va fi definit ca un pariu direct
obișnuit („Pariuri Principale” („Main Bets”)).

-

Pariurile din spate în cadrul Turneului săptămânal – Blackjack vor fi definite ca pariuri Best
Hand, Insurance și Blackjack („Pariuri din Spate” („Bets Behind”)).
- Dacă un participant plasează orice Main Bet(s) și/sau Bets Behind, care satisface criteriile pentru
Pariul de Calificare, împreună cu Pariu(Pariuri) Laterale (Side Bets), în aceeași 1 (o) rundă de joc,
doar acele Main Bet(s) și/sau Bets Behind pot fi luate în considerare pentru scorul Turneului
săptămânal – Blackjack.
- Pariurile Laterale (Side Bets) în cadrul Turneului săptămânal – Blackjack vor fi definite ca pariuri
Pereche Perfectă (Perfect Pair, Coloured Pair, Mixed Pair) și 21+3 (Suited Trips, Straight Flush,
Three of a Kind, Straigt, Flush) („Pariuri Laterale” („Side Bets”)).
- În cazul în care un participant ocupă mai multe locuri la o masă de Blackjack, Pariul de Calificare
total și Câștigul de Calificare total în cadrul tuturor locurilor împreună pot fi luate în considerare în
cadrul scorului Turneului săptămânal – Blackjack.
- Dacă un participant plasează pariuri Main Bets multiple și /sau pariuri Bets Behind multiple pe o
masă participantă, Pariul de Calificare total și Câștigul de Calificare total pot fi luate în considerare
în cadrul scorului Turneului săptămânal – Blackjack.
- Dacă un jucător plasează un pariu și împarte mâna, pariul total de calificare și câștigul total de
calificare pentru mâinile împărțite pot fi luate în considerare pentru scorul turneului săptămânal de
Blackjack.
- Dacă un participant a primit câștigul (câștig + miza pariului câștigător) în cadrul unei (1) runde de
joc care este egal cu 1x Pariul de Calificare total, runda de joc nu va fi luată în considerare pentru
scorul Turneului săptămânal – Blackjack.
- Dacă un participant are o serie de Câștiguri de Calificare Consecutive și a primit un câștig (câștig
+ miza pariului câștigător) egal cu 1x Pariul de Calificare, seria de Câștiguri de Calificare
Consecutive se va întrerupe și va rămâne la același număr, urmând a fi reluată de îndată ce
participantul începe să plaseze din nou Pariuri de Calificare.
Turneu săptămânal – Baccarat:
- Doar Pariurile Principale (Main Bets) care îndeplinesc cerințele Pariului de Calificare pot fi luate în
considerare pentru scorul în cadrul Turneului săptămânal – Baccarat.
- Pariurile Principale (Main Bets) în cadrul Turneului săptămânal – Baccarat vor fi definite ca
pariuri plasate pe Player, Banker și Tie („Pariuri Principale” („Main Bets”)).
- Dacă un participant plasează Pariuri de Calificare multiple pe o (1) masă/joc participant, Pariul de
Calificare total și Câștigul de Calificare total pot fi luate în considerare pentru scorul în cadrul
Turneului săptămânal – Baccarat.
- Dacă un participant plasează Pariuri Principale (Main Bets) împreună cu Pariuri Laterale (Side Bets)
în aceeași o (1) rundă de joc, doar Pariurile Principale (Main Bets) care îndeplinesc cerințele Pariului
de Calificare pot fi luate în considerare pentru scorul în cadrul Turneului săptămânal – Baccarat.
- Pariurile Laterale (Side Bets) în cadrul Turneului săptămânal – Baccarat vor fi definite ca pariuri
plasate pe Player Pair, Banker Pair, Perfect Pair, Either Pair, Player/Banker Bonus (Win by 9,
Win by 8, Win by 7) („Pariuri Laterale” („Side Bets”)).
- Dacă un participant joacă la mai multe mese de Baccarat participante, fiecare Câștig de Calificare
total pe Pariuri Principale (Main Bets) poate fi luat în considerare pentru scorul Turneului
săptămânal – Baccarat în mod separat pentru fiecare masă participantă.
- Dacă un participant are o serie de Câștiguri de Calificare Consecutive și plasează orice mize doar pe
Pariuri Laterale (Side Bets), seria de Câștiguri de Calificare Consecutive va fi întreruptă și va rămâne
la același număr, urmând a fi reluată de îndată ce participantul începe să plaseze din nou Pariuri
Principale (Main Bets) care îndeplinesc condițiile Pariului de Calificare.
- Remiza (Draw) este rezultatul unei runde de joc atunci când un participant plasează un pariu pe
Player sau Banker iar rezultatul jocului este Tie și participantul primește miza înapoi („Remiza”
(„Draw”)).
- Remiza (Draw) nu va fi luată în considerare ca un câștig sau o pierdere pentru scorul în cadrul
Turneului săptămânal – Baccarat. Dacă un participant are o serie de Câștiguri de Calificare
Consecutive și primește o Remiză (Draw), seria de Câștiguri de Calificare Consecutive va fi
întreruptă și va rămâne la același număr, urmând a fi reluată de îndată ce participantul începe
să plaseze din nou Pariuri Principale (Main Bets) care îndeplinesc condițiile Pariului de
Calificare.
- În situația în care se înregistrează în cadrul jocului respectiv o rundă de joc incorectă, astfel cum va
fi determinat de către Pragmatic Play la propria sa discreție, seria de Câștiguri de Calificare
Consecutive și punctele în cadrul clasamentului relevant din cadrul Turneului săptămânal nu vor fi
modificate.

5.5. Fiecare categorie de joc de tip cazinou live are o valoare diferită a Calificatorului de Câștig, în
conformitate cu tabelul de mai jos:
Categorie de joc
Calificator de Câștig

Roulette*

Blackjack*

Baccarat*

2

1

1

* Toate tabelele incluse pot fi consultate în secțiunea jocurilor participante.
5.6. Un câștig neeligibil este un câștig (i) pe un pariu plasat de către un participant care nu este un Pariu de
Calificare; sau (ii) care nu este un Câștig de Calificare deoarece nu satisface Calificatorul de Câștig pentru
respectivul Turneu săptămânal prin raportare la categoria de joc(jocuri) participante (în continuare „Câștig
Neeligibil”).
5.7. O pierdere neeligibilă în cadrul unui Turneu săptămânal este o pierdere pe un pariu plasat de un
Participant care nu este Pariu de Calificare pentru Turneul săptămânal în cadrul jocului (în continuare
„Pierdere Neeligibilă”).
5.8. Un câștig de calificare consecutiv (în continuare fiecare un „Câștig de Calificare Consecutiv”) în cadrul
unui Turneu săptămânal este definit după cum urmează:
• Un (1) Câștig de Calificare care succedă altui Câștig de Calificare în jocuri consecutive la aceeași masă
sau la orice altă masă a jocului participant în același Turneu săptămânal va rezulta în 2 (două)
Câștiguri de Calificare Consecutive (spre exemplu, Un (1) Câștig de Calificare care succedă altui Câștig
de Calificare, ambele la masa Baccarat ‚A’ sau un (1) Câștig de Calificare la masa Baccarat ‚A’ care
succedă alt Câștig de Calificare la masa Baccarat ‚B’).
• Un (1) Câștig de Calificare care este precedat de unul (1) sau mai multe Câștiguri Neeligibile
consecutive care nu îndeplinesc criteriile minime de pariere cerute, dar care sunt precedate de un
(1) sau mai multe Câștiguri de Calificare, astfel încât aceste Câștiguri Neeligibile nu vor fi luate în
considerare la determinarea Câștigurilor de Calificare Consecutive totale, astfel încât, în acest scop
se va considera că ambele Câștiguri de Calificare sunt Câștiguri de Calificare consecutive care vor
avea ca rezultat două (2) Câștiguri de Calificare Consecutive.
• Un (1) Câștig de Calificare care este precedat de unul (1) sau mai multe Pierderi Neeligibile
consecutive precedate de un (1) sau mai multe Câștiguri de Calificare, astfel încât aceste Neeligibile
nu vor fi luate în considerare la determinarea Câștigurilor de Calificare Consecutive totale, astfel
încât, în acest scop se va considera că ambele Câștiguri de Calificare sunt Câștiguri de Calificare
consecutive care vor avea ca rezultat două (2) Câștiguri de Calificare Consecutive.
• În cazul în care un participant primește un (1) Câștig de Calificare într-o (1) rundă, nu plasează un
Pariu de Calificare în runda următoare, ci plasează un Pariu de Calificare într-o altă rundă următoare
și primește un (1) alt Câștig de Calificare în același joc participant sau pe oricare dintre mesele
participante din cadrul aceluiași Turneu săptămânal (cu titlu de exemplu, un (1) Câștig de Calificare
într-o (1) rundă la masa Baccarat „A”, nu plasează în runda următoare un Pariu de Calificare pe nicio
masă de Baccarat participantă, ci plasează un Pariu de Calificare într-o altă rundă următoare pe masa
Baccarat „B” și a primit un (1) alt Câștig de Calificare pe masa Baccarat „C”).
• Timpul maxim dintre un (1) Câștig de Calificare și următorul Câștig de Calificare Consecutiv este
limitat de programul Turneului săptămânal, așa cum este detaliat în continuare mai jos.
• Ultimul Câștig de Calificare Consecutiv care va fi luat în considerare într-un Turneu săptămânal în
desfășurare este Câștigul de Calificare Consecutiv primit de un jucător la sfârșitul unui Turneu
săptămânal care este stabilit în programul Turneului săptămânal. La expirarea unei astfel de
perioade, numărătoarea Câștigurilor de Calificare Consecutive va fi setată la zero (0) și va începe să
fie repornită la următorul Turneu săptămânal.
5.9. Premiile vor fi distribuite câștigătorilor în funcție de poziția lor în clasament, la momentul finalizării
fiecărui Turneu săptămânal, în ordine descrescătoare, de la cel mai mare scor până la cel mai mic în funcție
de punctele totale ale jucătorului.
5.10. Clasamentul este ierarhizat în funcție de scor. Scorul se bazează pe suma totală de puncte acumulate
care vor fi acordate unui jucător pentru fiecare Câștig de Calificare Consecutiv și adăugate la numărul total
de puncte primite de jucător în mod separat pentru fiecare Turneu săptămânal.
5.11. Punctele pentru Câștigurile de Calificare Consecutive se distribuie către jucători conform tabelului de
mai jos, astfel încât numărul de puncte crește exponențial.
Doar în scop exemplificativ, dacă un jucător primește două (2) Câștiguri de Calificare Consecutive, jucătorului
i se acordă un (1) punct. Dacă jucătorul primește un alt Câștig de Calificare Consecutiv, imediat după

Câștigurile de Calificare Consecutive precedente, jucătorul primește încă două (2) puncte. Prin urmare,
numărul total de puncte primite de jucător este de trei (3) puncte.
Puncte distribuite pentru Câștigurile de Calificare Consecutive

Număr de Câștiguri de
Calificare Consecutive

Puncte distribuite

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15 sau mai multe

1
2
5
15
50
200
750
2.500
8.000
25.000
50.000
100.000
200.000
500.000

5.12. Clasamentul este actualizat în decurs de un minut de la cel mai recent (ultimul) Câștig de Calificare
Consecutiv, iar jucătorii pot vizualiza clasamentul pentru fiecare turneu separat în orice moment la alegerea
lor atunci când joacă la jocul (jocurile) participant/e.
5.13. În cazul în care doi (2) sau mai mulți jucători termină un Turneu săptămânal pe aceeași poziție în
clasament, jucătorul care a obținut primul scorul va primi premiul cel mai mare.
5.14. Premiile sunt plătite jucătorilor ca sumă fixă.
5.15. Dacă fondul de premiere pentru un Turneu săptămânal specific nu a fost distribuit în totalitate la
sfârșitul Turneului săptămânal respectiv, orice surplus de fonduri va fi transferat la fondul de premiere al unei
Etape ulterioare sau în cadrul unei campanii ulterioare, la discreția exclusivă a Pragmatic Play ™.
5.16. Reguli privind participarea la Turneele săptămânale:
Cum pot participa jucătorii la Turneele Săptămânale- Roulette:
• Un jucător trebuie să se înscrie la oricare dintre jocurile participante.
• Un jucător trebuie să plaseze un Pariu de Calificare (după cum este definit mai jos) pe oricare dintre mesele
/ jocurile participante din Turneul săptămânal - Roulette.
• Un jucător trebuie să primească minimum două (2) Câștiguri de Calificare Consecutive (așa cum sunt
definite mai jos), unde fiecare Câștig de Calificare Consecutiv trebuie să fie de două ori (2x) mai mare decât
Pariul de Calificare total pentru a se califica la Turneul săptămânal-Roulette.
• Un jucător își poate mări scorul în cadrul Turneului săptămânal- Roulette cu fiecare Câștig de Calificare
Consecutiv suplimentar.
• Orice miză plasată la pariurile cu cote 1: 1 (roșu/negru, impar/par, 1: 18/19:36) nu va fi luată în considerare
în calculul scorului Turneului Săptămânal-Roulette.
• Cu cât valoarea totală a punctelor primite de un jucător pentru Câștigurile de Calificare Consecutive este
mai mare, cu atât scorul jucătorului va fi mai mare.
• Premiile vor fi distribuite jucătorilor pe baza scorului final afișat în clasamentul din joc până la sfârșitul
fiecărui Turneu Săptămânal-Roulette.

Cum pot participa jucătorii la Turneele Săptămânale- Blackjack:
• Un jucător trebuie să se înscrie la oricare dintre jocurile participante.
• Un jucător trebuie să plaseze un Pariu de Calificare (după cum este definit mai jos) pe oricare dintre mesele
/ jocurile participante din Turneul săptămânal - Blackjack.
• Un jucător trebuie să primească minimum două (2) Câștiguri de Calificare Consecutive (așa cum sunt
definite mai jos), unde fiecare Câștig de Calificare Consecutiv trebuie să fie de 1x mai mare decât Pariul de
Calificare total pentru a se califica la Turneul săptămânal-Blackjack.
• Un jucător își poate mări scorul în cadrul Turneului săptămânal- Blackjack cu fiecare Câștig de Calificare
Consecutiv suplimentar.
• Doar Pariurile Principale (Main Bets) și / sau Pariurile din Spate (Bets Behind) (așa cum sunt definite mai
jos) pot fi luate în considerare pentru Turneul Săptămânal-Blackjack.
• Orice Pariuri Laterale (Side Bets) (așa cum sunt definite mai jos) nu vor fi luate în calcul pentru scorul
Turneului săptămânal-Blackjack
• Cu cât valoarea totală a punctelor primite de un jucător pentru Câștigurile de Calificare Consecutive este
mai mare, cu atât scorul jucătorului va fi mai mare.
• Premiile vor fi distribuite jucătorilor pe baza scorului final afișat în clasamentul din joc până la sfârșitul
fiecărui Turneu Săptămânal-Blackjack.
Cum pot participa jucătorii la Turneele Săptămânale- Baccarat:
• Un jucător trebuie să se înscrie la oricare dintre jocurile participante.
• Un jucător trebuie să plaseze un Pariu de Calificare (după cum este definit mai jos) pe oricare dintre mesele
/ jocurile participante din Turneul săptămânal - Baccarat.
• Un jucător trebuie să primească minimum două (2) Câștiguri de Calificare Consecutive (așa cum sunt
definite mai jos), unde fiecare Câștig de Calificare Consecutiv trebuie să fie de 1x mai mare decât Pariul de
Calificare total pentru a se califica la Turneul săptămânal-Baccarat.
• Un jucător își poate mări scorul în cadrul Turneului săptămânal- Baccarat cu fiecare Câștig de Calificare
Consecutiv suplimentar.
• Doar Pariurile Principale (Player, Banker și Tie) (așa cum sunt definite mai jos) pot fi luate în considerare
pentru Turneul săptămânal-Baccarat.
•Orice pariuri plasate pe Pariuri Laterale-Side Bets- (așa cum sunt definite mai jos) nu vor fi luate în
considerare la scorul Turneul săptămânal-Baccarat.
• Cu cât valoarea totală a punctelor primite de un jucător pentru Câștigurile de Calificare Consecutive este
mai mare, cu atât scorul jucătorului va fi mai mare.
• Premiile vor fi distribuite jucătorilor pe baza scorului final afișat în clasamentul din joc până la sfârșitul
fiecărui Turneu Săptămânal-Baccarat.
Promoții Prize Drops zilnice
• Fiecare Săptămână de calificare din cadrul Campaniei include șapte (7) premii zilnice.
• Pentru ca jucătorii să fie eligibili să participe la Promoții Prize Drops zilnice, este necesar un pariu minim în
bani reali de 5 RON pentru jocul(urile) participant(e) (denumit în continuare „Pariu de calificare” ).
• Un (1) Pariu de calificare poate declanșa un (1) premiu din fondul de premii în timpul fiecărei extrageri Prize
Drops zilnică.
• Regulile privind extragerile aleatorii a Prize Drops zilnice și tabelul de premii sunt incluse în jocurile/mesele
participante. Tabelul cu premii care arată clasamentul actual precum și numărul de premii rămase se
actualizează în timp real.
• Premiile vor fi plătite conformitate cu „Tabelul cu Premii”, disponibil la fiecare dintre jocurile/mesele
participante.
• Premiile sunt plătite jucătorilor ca sumă fixă.
• Un jucător poate câștiga mai multe Premii zilnice în cadrul promoțiilor Prize Drops.

• Promoțiile Prize Drops zilnice se vor încheia zilnic la ora (i) ora 18:59 CEST/CET sau (ii) când nu mai există
premii rămase.
• Pentru evitarea oricărei dubii, orice parte nedistribuită din fondul de premii la sfârșitul oricărei promoție
Prize Dropz specifică, va fi reportată în etapele ulterioare de Promoții Prize Drops zilnice sau în alte campanii
ulterioare.
Cum pot participa jucătorii la Promoții Prize Drops zilnice
•Un jucător trebuie să se înscrie la oricare dintre jocurile participante.
• Un jucător trebuie să plaseze un Pariu de Calificare (pe oricare dintre mesele / jocurile participante din
Promoții Prize Drops zilnice.
• Orice Pariu de Calificare plasat pe oricare dintre jocurile participante poate declanșa 1 (un) premiu din
fondul de premiere disponibil pentru Promoții Prize Drops zilnice.
SECȚIUNEA 6. Etapele Campaniei Promoționale. Premii
6.1. Etapa 1 – Săptămânile 1 – 4: JOCURI PARTICIPANTE (sub rezerva disponibilității pe platforma
Mozzartbet)
Turneu săptămânal – Roulette
Auto-Roulette 1 (ID – 225), Roulette 2 (ID – 201), Roulette 3 – Macao (ID – 206), Roulette 4 – Russian (ID –
221), Roulette 5 – German (ID – 222), Roulette 6 – Turkish (ID – 224), Roulette 7 – Italian (ID – 223), Speed
Roulette 1 (ID – 203), Roulette 1 – Azure (ID – 227), Mega Roulette (ID – 204), Roulette 8 – Indian (ID – 229),
Roulette 9 – The Club (ID – 545) plus mesele dedicate (fiecare un “joc participant”).
Turneu săptămânal – Blackjack
Blackjack 11 (ID – 301), Blackjack 12 (ID – 302), Blackjack 14 (ID – 303), Blackjack 15 (ID – 304), Blackjack 16
(ID – 305), Blackjack 3 – Azure (ID – 511), Blackjack 6 – Azure (ID – 512), Blackjack 7 – Azure (ID – 513),
Blackjack 4 – Azure (ID – 514), Blackjack 1 – Azure (ID – 515), Blackjack 9 – Azure (ID – 516), Blackjack 10 –
Azure (ID – 517), Blackjack 5 – Azure (ID – 518), Blackjack 2 – Azure (ID – 519), Blackjack 8 – Azure (ID – 520),
ONE Blackjack (ID – 901), Blackjack 17 – Azure (ID – 521), Blackjack 18 – Azure (ID – 522), Blackjack 19 – Azure
(ID – 523), Blackjack 20 – Azure (ID – 524), Blackjack 21 – Azure (ID – 525), Blackjack 22 – Azure (ID – 526),
Blackjack 23 – Azure (ID – 527), Blackjack 24 – Azure (ID – 528), Blackjack 25 – Azure (ID – 529), Blackjack 26
– Azure (ID – 530), Blackjack 27 – Azure (ID – 539), Blackjack 28 – Azure (ID – 538), Blackjack 29 – Azure (ID –
537), Blackjack 30 – Azure (ID – 536), Blackjack 31 – Azure (ID – 535), Blackjack 32 – Azure (ID – 540), Blackjack
33 – The Club (ID – 541), Blackjack 34 – The Club (ID – 542), Blackjack 35 – The Club (ID – 543), Blackjack 36
– The Club (ID – 544), ONE Blackjack – 2 Indigo (ID – 902-1)) plus mesele dedicate (fiecare un “joc
participant”).
Turneu săptămânal – Baccarat
Baccarat 1 (ID – 401), Baccarat 2 (ID – 404), Baccarat 3 (ID – 405), Baccarat 5 (ID – 411), Baccarat 6 (ID – 413),
Speed Baccarat 1 (ID – 402), Speed Baccarat 2 (ID – 403), Speed Baccarat 3 (ID – 412), Speed Baccarat 5 (ID –
414), Speed Baccarat 6 (ID – 415), Baccarat 7 (ID – 425), Baccarat 8 (ID – 426), Baccarat 9 (ID – 427), Baccarat
10 (ID – 429), Speed Baccarat 8 (ID – 430), Speed Baccarat 9 (ID – 431), Speed Baccarat 10 (ID – 432) plus
mesele dedicate (fiecare un “joc participant”).
Promoții Prize Drops zilnice
Auto-Roulette 1 (ID – 225), Roulette 2 (ID – 201), Roulette 3 – Macao (ID – 206), Roulette 4 – Russian (ID –
221), Roulette 5 – German (ID – 222), Roulette 6 – Turkish (ID – 224), Roulette 7 – Italian (ID – 223), Speed
Roulette 1 (ID – 203), Roulette 1 – Azure (ID – 227), Mega Roulette (ID – 204), Roulette 8 – Indian (ID – 229),
Roulette 9 – The Club (ID – 545), Blackjack 11 (ID – 301), Blackjack 12 (ID – 302), Blackjack 14 (ID – 303),
Blackjack 15 (ID – 304), Blackjack 16 (ID – 305), Blackjack 3 – Azure (ID – 511), Blackjack 6 – Azure (ID – 512),
Blackjack 7 – Azure (ID – 513), Blackjack 4 – Azure (ID – 514), Blackjack 1 – Azure (ID – 515), Blackjack 9 –
Azure (ID – 516), Blackjack 10 – Azure (ID – 517), Blackjack 5 – Azure (ID – 518), Blackjack 2 – Azure (ID – 519),
Blackjack 8 – Azure (ID – 520), ONE Blackjack (ID – 901), Blackjack 17 – Azure (ID – 521), Blackjack 18 – Azure
(ID – 522), Blackjack 19 – Azure (ID – 523), Blackjack 20 – Azure (ID – 524), Blackjack 21 – Azure (ID – 525),

Blackjack 22 – Azure (ID – 526), Blackjack 23 – Azure (ID – 527), Blackjack 24 – Azure (ID – 528), Blackjack 25
– Azure (ID – 529), Blackjack 26 – Azure (ID – 530), Blackjack 27 – Azure (ID – 539), Blackjack 28 – Azure (ID –
538), Blackjack 29 – Azure (ID – 537), Blackjack 30 – Azure (ID – 536), Blackjack 31 – Azure (ID – 535), Blackjack
32 – Azure (ID – 540), Blackjack 33 – The Club (ID – 541), Blackjack 34 – The Club (ID – 542), Blackjack 35 –
The Club (ID – 543), Blackjack 36 – The Club (ID – 544), ONE Blackjack – 2 Indigo (ID – 902-1), Mega Wheel (ID
– 801), Baccarat 1 (ID – 401), Baccarat 2 (ID – 404), Baccarat 3 (ID – 405), Baccarat 5 (ID – 411), Baccarat 6 (ID
– 413), Speed Baccarat 1 (ID – 402), Speed Baccarat 2 (ID – 403), Speed Baccarat 3 (ID – 412), Speed Baccarat
5 (ID – 414), Speed Baccarat 6 (ID – 415), Baccarat 7 (ID – 425), Baccarat 8 (ID – 426), Baccarat 9 (ID – 427),
Baccarat 10 (ID – 429), Speed Baccarat 8 (ID – 430), Speed Baccarat 9 (ID – 431), Speed Baccarat 10 (ID – 432),
Mega Sic Bo (ID – 701), Dragon Tiger (ID - 1001), Andar Bahar (ID – 1024), Sweet Bonzanza Candyland (ID –
1101 plus mesele dedicate (fiecare un “joc participant”).
PERIOADA FIECĂREI SĂPTĂMÂNI (SĂPTĂMÂNILE 1-4):
Săptămâna 1: miercuri 17 noiembrie 2021 19:01 CET – miercuri 24 noiembrie 2021 18:59 CET.
Săptămâna 2: miercuri 24 noiembrie 2021 19:01 CET – miercuri 1 decembrie 2021 18:59 CET.
Săptămâna 3: miercuri 1 decembrie 2021 19:01 CET – miercuri 8 decembrie 2021 18:59 CET.
Săptămâna 4: miercuri 8 decembrie 2021 19:01 CET – miercuri 15 decembrie 2021 18:59 CET
A. SĂPTĂMÂNILE 1-4: Turneele săptămânale – Roulette
- Condițiile de câștig: Cel mai mare număr total de puncte primit pentru Câștigurile de Calificare Consecutive.
- Premii: Fondul de premiere săptămânal total preconizat este de 22.000 euro (echivalent lei), împărțit în 500
(cinci sute) premii în bani.
Tabel de premii pentru Turneul săptămânal - Roulette
LOC

PREMII SĂPTĂMÂNALE

1

5.000 euro

2

3.000 euro

3-5

2.000 euro

6 – 10

1.000 euro

11 – 20

500 euro

21 – 40

200 euro

41 – 100

100 euro

101 – 200

50 euro

201 – 500

20 euro

501 – 1000

10 euro

B. SĂPTĂMÂNILE 1-4: Turneele săptămânale – Blackjack
- Condițiile de câștig: Cel mai mare număr total de puncte primit pentru Câștigurile de Calificare Consecutive.
- Premii: Fondul de premiere săptămânal total preconizat este de 20.000 euro (echivalent lei), împărțit în 200
(două sute) premii în bani.
Tabel de premii pentru Turneul săptămânal - Blackjack
LOC

PREMII SĂPTĂMÂNALE

1

5.000 euro

2

3.000 euro

3

2.000 euro

4–5

1.000 euro

6 – 10

500 euro

11 – 15

200 euro

16 – 40

100 euro

41 – 100

50 euro

101 – 300

20 euro

C. SĂPTĂMÂNILE 1-4: Turneele săptămânale – Baccarat
- Condițiile de câștig: Cel mai mare număr total de puncte primit pentru Câștigurile de Calificare Consecutive.
- Premii: Fondul de premiere săptămânal total preconizat este de 20.000 euro (echivalent lei), împărțit în 400
(patru sute) premii în bani.
Tabel de premii pentru Turneul săptămânal – Baccarat
LOC

PREMII SĂPTĂMÂNALE

1

5.000 euro

2

2.500 euro

3-5

1.000 euro

6 – 10

500 euro

11 – 15

200 euro

16 – 20

100 euro

21 – 100

50 euro

101 – 250

20 euro

251 – 600

10 euro

D. SĂPTĂMÂNILE 1-4: Promoții Prize Drops zilnice
-Condițiile de câștig: Orice rotire cu bani reali în jocurile participante poate declanșa aleatoriu un premiu în
bani.
- Premii: Fondul de premiere săptămânal total preconizat este de 63.000 euro (echivalent lei), fondul de
premiere zilnic preconizat fiind de 9.000 euro (echivalent lei) împărțit în 500 (cinci sute) premii în bani.
Tabel de premii pentru premiile Prize Drops
LOC
Premii zilnice
1
1.000 euro
2
500 euro
5
100 euro
12
50 euro
110
20 euro
370
10 euro

6.2. Etapa 2 – Săptămânile 5 – 8 JOCURI PARTICIPANTE (sub rezerva disponibilității pe platforma
Mozzartbet)
Turneu săptămânal – Roulette
Auto-Roulette 1 (ID – 225), Roulette 2 (ID – 201), Roulette 3 – Macao (ID – 206), Roulette 4 – Russian (ID –
221), Roulette 5 – German (ID – 222), Roulette 6 – Turkish (ID – 224), Roulette 7 – Italian (ID – 223), Speed
Roulette 1 (ID – 203), Roulette 1 – Azure (ID – 227), Mega Roulette (ID – 204), Roulette 8 – Indian (ID – 229),
Roulette 9 – The Club (ID – 545) plus mesele dedicate (fiecare un “joc participant”).

Turneu săptămânal – Blackjack
Blackjack 11 (ID – 301), Blackjack 12 (ID – 302), Blackjack 14 (ID – 303), Blackjack 15 (ID – 304), Blackjack 16
(ID – 305), Blackjack 3 – Azure (ID – 511), Blackjack 6 – Azure (ID – 512), Blackjack 7 – Azure (ID – 513),
Blackjack 4 – Azure (ID – 514), Blackjack 1 – Azure (ID – 515), Blackjack 9 – Azure (ID – 516), Blackjack 10 –
Azure (ID – 517), Blackjack 5 – Azure (ID – 518), Blackjack 2 – Azure (ID – 519), Blackjack 8 – Azure (ID – 520),
ONE Blackjack (ID – 901), Blackjack 17 – Azure (ID – 521), Blackjack 18 – Azure (ID – 522), Blackjack 19 – Azure
(ID – 523), Blackjack 20 – Azure (ID – 524), Blackjack 21 – Azure (ID – 525), Blackjack 22 – Azure (ID – 526),
Blackjack 23 – Azure (ID – 527), Blackjack 24 – Azure (ID – 528), Blackjack 25 – Azure (ID – 529), Blackjack 26
– Azure (ID – 530), Blackjack 27 – Azure (ID – 539), Blackjack 28 – Azure (ID – 538), Blackjack 29 – Azure (ID –
537), Blackjack 30 – Azure (ID – 536), Blackjack 31 – Azure (ID – 535), Blackjack 32 – Azure (ID – 540), Blackjack
33 – The Club (ID – 541), Blackjack 34 – The Club (ID – 542), Blackjack 35 – The Club (ID – 543), Blackjack 36
– The Club (ID – 544), ONE Blackjack – 2 Indigo (ID – 902-1)) plus mesele dedicate (fiecare un “joc
participant”).
Turneu săptămânal – Baccarat
Baccarat 1 (ID – 401), Baccarat 2 (ID – 404), Baccarat 3 (ID – 405), Baccarat 5 (ID – 411), Baccarat 6 (ID – 413),
Speed Baccarat 1 (ID – 402), Speed Baccarat 2 (ID – 403), Speed Baccarat 3 (ID – 412), Speed Baccarat 5 (ID –
414), Speed Baccarat 6 (ID – 415), Baccarat 7 (ID – 425), Baccarat 8 (ID – 426), Baccarat 9 (ID – 427), Baccarat
10 (ID – 429), Speed Baccarat 8 (ID – 430), Speed Baccarat 9 (ID – 431), Speed Baccarat 10 (ID – 432) plus
mesele dedicate (fiecare un “joc participant”).
Promoții Prize Drops zilnice
Auto-Roulette 1 (ID – 225), Roulette 2 (ID – 201), Roulette 3 – Macao (ID – 206), Roulette 4 – Russian (ID –
221), Roulette 5 – German (ID – 222), Roulette 6 – Turkish (ID – 224), Roulette 7 – Italian (ID – 223), Speed
Roulette 1 (ID – 203), Roulette 1 – Azure (ID – 227), Mega Roulette (ID – 204), Roulette 8 – Indian (ID – 229),
Roulette 9 – The Club (ID – 545), Blackjack 11 (ID – 301), Blackjack 12 (ID – 302), Blackjack 14 (ID – 303),
Blackjack 15 (ID – 304), Blackjack 16 (ID – 305), Blackjack 3 – Azure (ID – 511), Blackjack 6 – Azure (ID – 512),
Blackjack 7 – Azure (ID – 513), Blackjack 4 – Azure (ID – 514), Blackjack 1 – Azure (ID – 515), Blackjack 9 –
Azure (ID – 516), Blackjack 10 – Azure (ID – 517), Blackjack 5 – Azure (ID – 518), Blackjack 2 – Azure (ID – 519),
Blackjack 8 – Azure (ID – 520), ONE Blackjack (ID – 901), Blackjack 17 – Azure (ID – 521), Blackjack 18 – Azure
(ID – 522), Blackjack 19 – Azure (ID – 523), Blackjack 20 – Azure (ID – 524), Blackjack 21 – Azure (ID – 525),
Blackjack 22 – Azure (ID – 526), Blackjack 23 – Azure (ID – 527), Blackjack 24 – Azure (ID – 528), Blackjack 25
– Azure (ID – 529), Blackjack 26 – Azure (ID – 530), Blackjack 27 – Azure (ID – 539), Blackjack 28 – Azure (ID –
538), Blackjack 29 – Azure (ID – 537), Blackjack 30 – Azure (ID – 536), Blackjack 31 – Azure (ID – 535), Blackjack
32 – Azure (ID – 540), Blackjack 33 – The Club (ID – 541), Blackjack 34 – The Club (ID – 542), Blackjack 35 –
The Club (ID – 543), Blackjack 36 – The Club (ID – 544), ONE Blackjack – 2 Indigo (ID – 902-1), Mega Wheel (ID
– 801), Baccarat 1 (ID – 401), Baccarat 2 (ID – 404), Baccarat 3 (ID – 405), Baccarat 5 (ID – 411), Baccarat 6 (ID
– 413), Speed Baccarat 1 (ID – 402), Speed Baccarat 2 (ID – 403), Speed Baccarat 3 (ID – 412), Speed Baccarat
5 (ID – 414), Speed Baccarat 6 (ID – 415), Baccarat 7 (ID – 425), Baccarat 8 (ID – 426), Baccarat 9 (ID – 427),
Baccarat 10 (ID – 429), Speed Baccarat 8 (ID – 430), Speed Baccarat 9 (ID – 431), Speed Baccarat 10 (ID – 432),
Mega Sic Bo (ID – 701), Dragon Tiger (ID - 1001), Andar Bahar (ID – 1024), Sweet Bonzanza Candyland (ID –
1101 plus mesele dedicate (fiecare un “joc participant”).
PERIOADA FIECĂREI SĂPTĂMÂNI (SĂPTĂMÂNILE 5-8):
Săptămâna 5: miercuri 15 decembrie 2021 19:01 CET – miercuri 22 decembrie 2021 18:59 CET
Săptămâna 6: miercuri 22 decembrie 2021 18:59 CET – miercuri 29 decembrie 2021 18:59 CET
Săptămâna 7: miercuri 29 decembrie 2021 18:59 CET – miercuri 5 ianuarie 2022 18:59 CET
Săptămâna 8: miercuri 5 ianuarie 2022 18:59 CET – miercuri 12 ianuarie 2022 18:59 CET
A. SĂPTĂMÂNILE 1-4: Turneele săptămânale – Roulette
- Condițiile de câștig: Cel mai mare număr total de puncte primit pentru Câștigurile de Calificare Consecutive.
- Premii: Fondul de premiere săptămânal total preconizat este de 22.000 euro (echivalent lei), împărțit în 500
(cinci sute) premii în bani.
Tabel de premii pentru Turneul săptămânal - Roulette

LOC

PREMII SĂPTĂMÂNALE

1

5.000 euro

2

3.000 euro

3-5

2.000 euro

6 – 10

1.000 euro

11 – 20

500 euro

21 – 40

200 euro

41 – 100

100 euro

101 – 200

50 euro

201 – 500

20 euro

501 – 1000

10 euro

B. SĂPTĂMÂNILE 1-4: Turneele săptămânale – Blackjack
- Condițiile de câștig: Cel mai mare număr total de puncte primit pentru Câștigurile de Calificare Consecutive.
- Premii: Fondul de premiere săptămânal total preconizat este de 20.000 euro (echivalent lei), împărțit în 200
(două sute) premii în bani.
Tabel de premii pentru Turneul săptămânal - Blackjack
LOC

PREMII SĂPTĂMÂNALE

1

5.000 euro

2

3.000 euro

3

2.000 euro

4–5

1.000 euro

6 – 10

500 euro

11 – 15

200 euro

16 – 40

100 euro

41 – 100

50 euro

101 – 300

20 euro

C. SĂPTĂMÂNILE 1-4: Turneele săptămânale – Baccarat
- Condițiile de câștig: Cel mai mare număr total de puncte primit pentru Câștigurile de Calificare Consecutive.
- Premii: Fondul de premiere săptămânal total preconizat este de 20.000 euro (echivalent lei), împărțit în 400
(patru sute) premii în bani.
Tabel de premii pentru Turneul săptămânal – Baccarat
LOC

PREMII SĂPTĂMÂNALE

1

5.000 euro

2

2.500 euro

3-5

1.000 euro

6 – 10

500 euro

11 – 15

200 euro

16 – 20

100 euro

21 – 100

50 euro

101 – 250

20 euro

251 – 600

10 euro

D. SĂPTĂMÂNILE 1-4: Promoții Prize Drops zilnice
-Condițiile de câștig: Orice rotire cu bani reali în jocurile participante poate declanșa aleatoriu un premiu în
bani.
- Premii: Fondul de premiere săptămânal total preconizat este de 63.000 euro (echivalent lei), fondul de
premiere zilnic preconizat fiind de 9.000 euro (echivalent lei) împărțit în 500 (cinci sute) premii în bani.
Tabel de premii pentru premiile Prize Drops
LOC
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
Jocurile participante vor fi anunțate în prealabil de Organizator.
Săptămâna 9: miercuri 12 ianuarie 2022 18:59 CET – miercuri 19 ianuarie 2022 18:59 CET
Săptămâna 10: miercuri 19 ianuarie 2022 18:59 CET – miercuri 26 ianuarie 2022 18:59 CET
Săptămâna 11: miercuri 26 ianuarie 2022 18:59 CET – miercuri 2 februarie 2022 18:59 CET
Săptămâna 12: miercuri 2 februarie 2022 18:59 CET – miercuri 9 februarie 2022 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, 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,

