
JUCATI RESPONSABIL.
DORIM CA JOCUL 
SĂ RĂMÂNĂ CEVA 
PLĂCUT PENTRU 
DUMNEAVOASTRĂ.
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BINE AŢI VENIT

Jocul de noroc este o activitate fascinantă de enter-
tainment și de petrecere a timpului liber. Suntem 
totuși conștienți și de pericolul jocului de noroc 
necontrolat! Ca o companie responsabilă, suntem 
obligați să protejăm jucătorii într-un mod special.  

În această broșură găsiți informații despre facilitățile 
și sistemele noastre pentru protecția jucătorilor și 
pentru prevenirea jocului patologic. 

Angajații noștri sunt instruiți cu privire la toate aspec-
tele protecției jucătorilor și sunt persoane de contact 
competente. Nu ezitați să ne contactați cu încredere!

JOCUL DE NOROC ESTE O 
ACTIVITATE RELAXANTĂ 
DE PETRECERE A 
TIMPULUI LIBER. 
PANTHER GAMING 
ÎNSEAMNĂ JOC DE 
NOROC ÎNTR-O 
ATMOSFERĂ RELAXANTĂ 
ȘI DE BUN GUST. 
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 Dacă din plăcerea jocului devine un „Trebuie“:

Pentru Panther Gaming este foarte important să nu permită un 
comportament de joc problematic. Jocul patologic cauzează 
persoanelor afectate și familiilor acestora probleme profunde.
Ne-am obligat față de o politică transparentă de informare. Aceasta 
este un pas important pentru promovarea conștiinței și pentru 
utilizarea responsabilă și autodeterminată a jocurilor de noroc. 

 Consumul de jocuri de noroc constituie un pericol pentru tineri, 
care poate avea efecte negative de durată asupra dezvoltării acesto-
ra. De aceea, vizitarea Panther Lounges este permisă numai pe baza 
unor prevederi stricte privind accesul, fără excepție începând de la 
vârsta majoratului (18 ani împliniți).

 Cardul Panther oferă baza pentru trasabilitatea comportamen-
tului personal de joc. Acesta ne dă posibilitatea de a lua măsuri 
pentru protecția dvs. și de a oferi asistența adecvată în cazul unui 
comportament de joc inadecvat.

PRELUĂM 
RĂSPUNDEREA 

CARDUL PANTHER

PROTECȚIA 
TINERILOR  
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 Panther Gaming a introdus o procedură transparentă cu 
măsuri etapizate, care includ informații cuprinzătoare până la 
excluderea de la participarea la joc.

Depășirea valorilor prag de vârstă cu privire la frecvența și inten-
sitatea participării la joc indică un pericol potențial al minimului 
existențial. Dacă o verifi care a bonității nu poate invalida această 
presupunere, purtăm o discuție de consiliere, la care facem referire 
într-o refl ecție comună a comportamentului de joc la pericolele 
unei participări suplimentare la joc și la pericolul potențial al 
minimului existențial. Informații detaliate despre centrele de 
consiliere asigură un acces facil la ajutor profesional.

Dacă după discuția de consiliere participarea la joc se desfășoară 
nemodifi cat în mod frecvent și intensiv, vom lua măsurile adecvate 
de la restrângerea vizitelor lunare, la limitarea sumelor pariate 
până la excluderea completă din joc.

TRANSPARENȚĂ 
ȘI REFLECȚIA 

COMPORTAMENTULUI 
DE JOC
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 Panther Gaming cooperează cu centre de protecție a jucătorilor 
și centre de consiliere renumite din Steiermark, îndeosebi la 
îmbunătățirea măsurilor de protecție a jucătorilor și în domeniul 
formării și perfecționării profesionale a angajaților noștri 
(vezi pagina 15).

 Datele individuale de joc anonimizate se transmit mai departe 
centrelor universitare care cooperează cu noi în scopuri de cercetare, 
pentru a obține informații valoroase pentru îmbunătățirea măsurilor 
noastre de protecție a jucătorilor.

  Jocul patologic nu este o povară grea numai pentru persoana 
afectată, ci și pentru rude și prieteni. Nu ezitați nici dacă sunteți rudă 
a persoanei afectate să ne consultați sau să consultați direct un centru 
de consiliere și să vă informați despre posibilitățile de asistență. 

CENTRE DE PROTECȚIE 
A JUCĂTORILOR

COLABORAREA CU 
CENTRE ȘTIINȚIFICE

MEDIUL DVS. 
PERSONAL
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 Jocul nu trebuie să fi e o necesitate sau o povară, ci trebuie să se 
desfășoare cu bucurie, plăcere și simțul răspunderii. Pentru ca acest 
lucru să se mențină în timp, trebuie respectate câteva reguli de bază:

• Stabiliți înainte de joc o limită maximă de pierdere adecvată 
 pentru vizitele dvs. în Panther Lounge și nu le depășiți niciodată. 
 Această sumă trebuie să se afl e în raport corespunzător cu veniturile 
 dumneavoastră!

• Luați asupra dvs. numai această sumă de bani stabilită.

• Nu jucați niciodată cu bani împrumutați.

• Nu jucați niciodată în situații de criză personale.

• Nu vânați pierderile de bani. Nu vă expuneți unor riscuri mai 
 mari pentru a compensa pierderi anterioare. Nu există o regulă 
 că după o serie de câștiguri urmează brusc câștiguri.

• Bucurați-vă și de câștiguri mai mici și luați-le acasă cu 
 dumneavoastră. 

• Faceți pauze de la joc în mod regulat. 

• Nu vă puteți forța norocul. Jocul de noroc depinde de noroc și 
 nu de dexteritatea dvs. personală.

Angajații noștri vă stau oricând la dispoziție pentru informații 
privind auto-restricțiile benevole.

PONTURI 
DESPRE JOCUL 
RESPONSABIL
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TEST:

1. Ați introdus mai mulți bani decât vă puteți permite?

2. A trebuit să introduceți sume de bani mai mari pentru a 
 experimenta aceeași atracție la jocul de noroc 
 (de exemplu, prin joc mai îndelungat sau mai frecvent)? 

3. Ați încercat să recâștigați zilele următoare banii pierduți 
 prin reluarea jocului?

4. Ați împrumutat bani sau ați vândut ceva pentru a face 
 rost de bani pentru joc?

5. Aveți sentimentul că este posibil să aveți o problemă cu jocul?

6. V-au criticat alte persoane pentru comportamentul dvs. 
 privind jocurile de noroc sau v-au spus că ați avea o 
 problemă cu jocurile (independent dacă sunteți de acord 
 sau nu cu acestea)?

7. V-ați simțit vinovat din cauza jocului sau a urmărilor sale?

8. Ați avut probleme de sănătate din cauza jocului, ca de 
 exemplu, stres sau sentimente de anxietate?

9. Participarea dvs. la jocurile de noroc au condus la probleme 
 financiare personale sau ale familiei dumneavoastră?

10.  Ați încercat de mai multe ori să reduceți sau să controlați 
 jocul dvs. de noroc și ați considerat acest lucru dificil?

11. Ați încercat să vă suprimați comportamentul de joc, să vă 
 mințiți sau să mințiți ale persoane pentru a nu permite 
 ca acestea să cunoască împătimirea dvs. pentru joc?

Dacă ați selectat DA o dată sau de mai multe ori, vă recomandăm să purtați 
o discuție de consiliere cu angajații Panther Lounge sau ai unui centru de 
consiliere (vezi pagina 15).

Cu următorul autotest puteți verifi ca dacă prezentați un comportament 
de joc problematic. Evaluarea vă oferă informații dacă trebuie să luați în 

considerare ajutor profesional sau dacă puteți să vă păstrați 
deprinderile de joc. 

Fiți sincer cu dvs. înșivă!

  Da         Nu

AUTOTEST
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OFERTE DE ASISTENȚĂ 
PROFESIONALĂ 

PENTRU PERSOANELE 
AFECTATE ȘI 
RUDELE LOR

LKH Graz Sud-Vest Locația Sud
(LKH Graz Süd-West Standort Süd)
Centrul pentru medicină patologică - 
Ambulanță pentru cazuri medicale patologice 
(Zentrum für Suchtmedizin  – Suchtmedizinische Ambulanz)
Ofi ciul de informare privind patologia jocurilor 
(Spielsuchtinformationsstelle)

Wagner-Jauregg-Platz 1 
8053 Graz
Austria
Email: suchtmedizin@lkh-graz-sw.at

Tel: +43 316 2191-2222  


