ACTIEVOORWAARDEN SuperJackpot Gala 2018 met kans op het winnen van
geldprijzen en een reis naar Las Vegas, gratis promotioneel kansspel
Algemeen:
1.
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het SuperJackpot Gala
2018. De actie wordt georganiseerd van 13 september tot en met
29 september 2018.
2.
Deze actie wordt aangeboden door Flamingo Casino, De Compagnie 45,
1689 AG Hoorn en geldt voor alle 15 vestigingen van Flamingo Casino.
3.
Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.
Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer zich akkoord met
deze Actievoorwaarden.
5.
Flamingo Casino onderschrijft de gedragsregel ‘Speel bewust’ en houdt
zich aan de wettelijke voorwaarden voor een promotioneel kansspel.

Deelname:
6.
De deelname aan het SuperJackpot Gala van Flamingo Casino staat open
voor alle spelende gasten van Flamingo Casino.
7.
Deelname aan de Superloterij staat open voor alle spelende gasten van
Flamingo Casino die spelen op het moment dat de Jackpot valt in één van
de 15 Flamingo Casino’s. Ook spelers in een van de andere Flamingo
Casino’s waar de Jackpot niet gevallen is, krijgen dan een Superlot indien
deze vestiging op dat moment geopend is.
7.
Deelname is uitsluitend voorbehouden aan gasten van 18 jaar of ouder.
Voor gasten aan Flamingo Casino Den Helder, Emmen, Noordwijkerhout
en Zaandam geldt een minimum leeftijd van 21 jaar. Deze leeftijden
corresponderen met de minimum leeftijd voor toegang tot de
desbetreffende casino’s. Bij twijfel over de leeftijd is legitimatie verplicht.
Wijze van deelnemen:

8.
9.
10.

11.

Bij ieder bezoek ontvangt een spelende gast een Gelukslot met kans op
een van de geldprijzen in de loterij.
Er kan zo vaak worden meegedaan als men een bezoek brengt om te
spelen aan Flamingo Casino
Iedere keer als de Jackpot in een van de 15 Flamingo Casino’s valt,
ontvangen alle spelende gasten in alle Flamingo Casino’s een Superlot
indien deze vestiging op dat moment geopend is. Met dit Superlot kan
worden deelgenomen aan de loterij voor de Superhoofdprijs: de reis naar
Las Vegas voor 2 personen. Gasten van Flamingo Casino Heemstede die
op dat moment spelen, krijgen zelfs 2 loten indien de Jackpot in een van
de 15 Flamingo Casino’s valt.
De loten dienen voorzien te worden van naam en in de daarvoor
bestemde bus te worden gedeponeerd. De controlestrook wordt door de
gast zelf bewaard. Het nummer op de controlestrook correspondeert met
het nummer op het lot.

Uitsluiting:
12.
Werknemers van Flamingo Casino zijn uitgesloten van deelname aan deze
actie.

Trekking, prijzen en winnaars:
13.
De trekking in alle vestigingen van Flamingo Casino vindt plaats op
zaterdagavond 29 september 2018.
14.
Om in aanmerking te komen voor een van de prijzen dient de gast
persoonlijk aanwezig te zijn en het controlestrookje te kunnen
overhandigen.
15.
Om 19.45 uur worden in iedere vestiging de naam bekend gemaakt van
de finalist die meedoet aan de finale van de Superloterij met kans op reis
naar Las Vegas. Bij Flamingo Casino Alkmaar, Emmen, Hoorn,
Noordwijkerhout, Purmerend en Zaandam worden de namen van drie
finalisten getrokken en op het Rad van Fortuin geplaatst. Bij Flamingo
Casino Den Helder, Haarlem, Heemstede en IJmuiden worden de namen
van twee finalisten getrokken en op het Rad van Fortuin geplaatst. Voor
de overige Flamigo Casino’s geldt dat de naam van de finalist éénmaal op
het Rad van Fortuin wordt geplaatst en dus éénmaal kans maakt op het
winnen van de reis naar Las Vegas. De namen worden doorgegeven aan
de coördinator in Zaandam. De namen worden willekeurig op het Rad van
Fortuin bevestigd onder een van de nummers op het Rad.
16.
Om 20.00 uur verricht entertainer Carlo Koster bij Flamingo Casino
Zaandam de trekking door middel van het draaien van het Rad van
Fortuin. Via een gesloten televisiecircuit kan de trekking ‘live’ gevolgd
worden in alle andere Flamingo Casino’s.
17.
De bedrijfsleider van de vestiging waar de winnaar van de reis naar Las
Vegas is gevallen, overhandigt vervolgens de voucher met recht op die
reis naar Las Vegas.
18.
Wie van de finalisten de reis naar Las Vegas helaas niet wint, krijgt altijd
een voucher met speelgeld ter waarde van € 100,-- Alle kandidaten die
mee hebben gedaan voor de verloting van de reis naar Las Vegas doen
met hun lot ook nog mee aan de trekking van de geldprijzen in hun eigen
Flamingo Casino.
19.
Om 21.00 uur wordt in alle individuele Flamingo Casino’s de trekking
verricht van de loterij met kans op vouchers met speelgeld.
 de eerste prijs is een voucher met speelgeld ter waarde van € 300,- de tweede prijs is een voucher met speelgeld t.w.v. € 250,- de derde prijs is een voucher met speelgeld t.w.v. € 200,- de vierde prijs is een voucher met speelgeld t.w.v. € 150,- de vijfe prijs is een voucher met speelgeld t.w.v. € 100,- de 6, 7 en 8e prijs zijn vouchers met speelgeld t.w.v. € 50,-De vouchers met speelgeld worden direct uitgereikt.

Superhoofdprijs: Reis naar Las Vegas:
20.
De reis naar Las Vegas heeft een maximale waarde van € 2.500,-- (zegge:
vijfentwintighonderd euro) en is geldig voor een bezoek van 2 personen.
De reis omvat de vliegtickets van Schiphol naar de luchthaven van Las
Vegas vice versa, verblijf in een casinohotel en speel/zakgeld.
21.
De deelnemer kan de reis naar eigen goeddunken invullen. Er is echter
een maximum aan het te besteden bedrag van € 2.500,--. Met andere
woorden: wie kiest voor een dure vlucht, duur hotel, zal minder zakgeld
overhouden dan wie kiest voor een minder dure vlucht of minder luxe
hotel.
22.
Uitgangspunt is een reis voor 2 personen. Indien meer personen reizen,
dient de deelnemer/winnaar de kosten boven € 2.500,-- zelf bij te
betalen. Alleen reizen is ook mogelijk.
23.
Boeking geschiedt via Flamingo Casino. Flamingo Casino brengt de
boeking onder bij een erkend ANVR reisbureau dat ook lid is van het
Garantiefonds, waarna de winnaar de reis direct met het reisbureau kan
invullen.
24.
De reis dient binnen een periode van 1 jaar uitgevoerd te worden. Per
29 september 2019 vervalt de prijs en heeft de winnaar er geen recht
meer op.
25.
De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het vervoer van en naar de
luchthavens en hotel. Hiertoe kan het verstrekte zakgeld uiteraard
gebruikt worden.
26.
De deelnemer is verplicht om zelf een juiste reisverzekering af te sluiten
voor zichzelf en meereizende passagiers en zal Flamingo Casino een
afschrift hiervan ter inzage geven.
27.
Een annuleringsverzekering zal verplicht onderdeel uitmaken van de
boeking. Ook van deze verzekering zal inzage verstrekt worden.
28.
Bij onverwachte calamiteiten ter plekke in Las Vegas is de uitvoerende
reisorganisatie de contactpersoon voor de deelnemer(s) c.q. dient een
beroep op de afgesloten reisverzekering gedaan te worden.
29.
Voor de Verenigde Staten gelden specifieke inreis regelingen/visa. De
deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten. Wel
kan het reisbureau dat de reis boekt hierin adviseren.
30.
De winnaar kan kiezen om in plaats van de reis te accepteren een bedrag
te ontvangen van 50% van de waarde te weten € 1.250,-- speeltegoed.
Persoonsgegevens
31.
Elke deelnemer staat ervoor in dat eventuele persoonlijke gegevens die
beschikbaar worden gesteld in het kader van deze actie, correct, up-todate en volledig zijn.
32.
De deelnemer gaat door het opgeven van die gegevens ermee akkoord
dat Flamingo Casino deze gegevens vastlegt om uitvoering te geven aan
de prijzen.
33.
De winnaars van de prijzen zijn ermee akkoord dat zijn of haar foto
gebruikt kan worden door Flamingo Casino in (social) media uitingen
rondom van deze actie.

Aansprakelijkheid
34.
Flamingo Casino en ingeschakelde personen of derden zijn niet
aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten die verband
houden met de deelname aan het Jackpot Gala en/of het niet kunnen
deelnemen aan het Jackpot Gala, de al dan niet toekenning van de prijs,
de aanvaarding van de prijs of gebruikmaking daarvan, behoudens in
geval van opzet of grove roekeloosheid.
35.
Deelnemers doen op eigen risico mee aan dit Jackpot Gala
36.
Flamingo Casino is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) eventuele
gebreken aan de prijs, noch in de uitvoering van de reis naar Las Vegas.
37.
De winnaars verklaren zich door deelname aan het Jackpot Gala akkoord
met alle artikelen uit deze voorwaarden.
Overig
38.

39.
40.
41.

Flamingo Casino behoudt zich het recht voor tussentijds deze
actievoorwaarden te wijzigen of de actie vroegtijdig te beëindigen als
hiertoe aanleiding is. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.
Mochten bepaalde situaties niet zijn voorzien , dan zal Flamingo Casino
daarover beschikken.
Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen
dienen te worden voorgelegd aan de daarvoor aangewezen rechtbank.
Flamingo Casino behoudt zich het recht voor de prijzen zonder
voorafgaande mededeling te vervangen door een prijs van gelijke waarde,
als dit noodzakelijk of wenselijk is vanwege bijzondere omstandigheden.

Hoorn, september 2018

