


Αναγνωρίζουµε ότι για τους περισσότερους 

ανθρώπους η συµµετοχή στα τυχερά παιχνίδια του 

καζίνο αποτελεί έναν ευχάριστο τρόπο διασκέδασης 

και επιθυµούµε αυτή η νοοτροπία να κυριαρχεί σε 

όλους τους επισκέπτες των δικών µας καζίνο. Για το 

λόγο αυτό, καταβάλλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια 

να µειώσουµε τις αρνητικές συνέπειες από τυχόν 

ανεύθυνη συµπεριφορά που σχετίζεται µε τα τυχερά 

παιχνίδια.
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•  Βάζω όριο στο ποσό που παίζω και δεν το 

ξεπερνώ ποτέ

•  Βάζω όριο στον χρόνο που θα παίξω, και φεύγω 

όταν έρθει η ώρα –είτε χάνω είτε κερδίζω

•  Τα χρήµατα που διαθέτω για να παίξω είναι από 

τον προϋπολογισµό που έχω για διασκέδαση

•    ∆εν δανείζοµαι από την οικογένειά µου, τους

 φίλους µου ή την τράπεζα, για να παίξω στο καζίνο

•   Κάνω συχνά διαλείµµατα όταν παίζω

•  ∆εν παίζω για να «ρεφάρω» αυτά που έχω χάσει 

•  ∆εν παίζω όταν είµαι άκεφος/η, πιεσµένος/η ή

 όταν έχω προβλήµατα

•  ∆εν παίζω για να βγάλω χρήµατα αλλά για

 να διασκεδάσω

•  Έχω και άλλες εναλλακτικές διασκέδασης εκτός

 από το καζίνο
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Τα Regency Casinos είναι µία σοβαρή επιχείρηση. 
Προσφέρουµε ψυχαγωγία στους επισκέπτες µας 
µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης. Οι άνθρωποί µας που 
έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε τους πελάτες είναι 
εκπαιδευµένοι να αντιλαµβάνονται και να κατανοούν 
ανάλογες συµπεριφορές και είναι σε θέση να προτείνουν 
εναλλακτικές λύσεις σε όσους το επιθυµούν. Πάνω 
απ΄όλα, οι άνθρωποί µας σέβονται τους επισκέπτες µας 
και χειρίζονται µε απόλυτη εµπιστευτικότητα την κάθε 
περίπτωση ξεχωριστά.

TIME OUT
TIME OUT ονοµάζουµε το πρόγραµµα απαγόρευσης της 
εισόδου ενός επισκέπτη από το καζίνο µας. Υπάρχουν 
τρεις δυνατότητες να πάρει κανείς TIME OUT:

Εθελοντικά ο ίδιος ο πελάτης να δηλώσει ότι επιθυµεί να του 
απαγορευθεί η είσοδος, αναγνωρίζοντας ότι θα ήταν προς 
όφελός του να απέχει για κάποιο διάστηµα από το παιχνίδι. 
Το µόνο που χρειάζεται είναι να ζητήσετε τη σχετική αίτηση 
στην Υποδοχή. Η περίοδος αποχής διαρκεί τουλάχιστον ένα 
έτος, και έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε την άρση της µετά 
από 6 µήνες, εφόσον νιώθετε ασφαλής µε τον εαυτό σας.

Αν δεν µπορείτε να δώσετε TIME OUT στον εαυτό σας, 
πείτε στους δικούς σας να σας βοηθήσουν. Μπορεί 
ένας συγγενής Α’ βαθµού να ζητήσει την απαγόρευση 
της εισόδου σας από το καζίνο. Ζητήστε του να µας 
καλέσει και οι άνθρωποί µας θα τον ενηµερώσουν για τις 
απαραίτητες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί.

Μπορεί όµως και η διοίκηση του καζίνο, αν κρίνει ότι 
βρίσκεστε σε δύσκολη θέση να σας δώσει TIME OUT για 
όσο διάστηµα κρίνει αναγκαίο. Αυτό είναι µία πρακτική 
που εφαρµόζουµε τακτικά, δίνοντας την ευκαιρία στους 
επισκέπτες µας να κάνουν ένα διάλειµµα από το παιχνίδι 
στο καζίνο.
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Σε κάθε περίπτωση TIME OUT, η αποχή από το παιχνίδι, 
σε συνδυασµό µε υποστήριξη από εξειδικευµένους 
επιστήµονες, θα βοηθήσει όσους αντιµετωπίζουν 
πρόβληµα να επανέλθουν στο φυσιολογικό ρυθµό της 
ζωής τους και να συνεχίσουν να την απολαµβάνουν µε 
τους δικούς τους ανθρώπους.

Απευθυνθείτε στους ανθρώπους µας που σας εξυπηρετούν 
στο χώρο των παιχνιδιών ή στην Υποδοχή, και θα σας 
δώσουν λεπτοµέρειες για το πού και πώς να αναζητήσετε 
υπεύθυνη επιστηµονική υποστήριξη, δωρεάν.

Αγίου Κωνσταντίνου 49, 151 24 Μαρούσι, Αθήνα

τηλ.: 210 6149800, fax: 210 6149801
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