თარიღი 22.02.2021

შპს ”ჩემპიონები 111”-ის წამახალისებელი გათამაშების
მოწყობის ზოგადი წესი
1.

კონკრეტული პროდუქციის (მომსახურების) მწარმოებელი პირის საიდენტიფიკაციო მონაცემები:

1.1. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მსურველია შპს ”ჩემპიონები 111”, რომლის საიდენტიფიკაციო
ნომერია 240420647, იურიდიული მისამართი: თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, მე-5 სართული.
2.

კონკრეტული პროდუქციის (მომსახურების) ჩამონათვალი და პროდუქციის/მომსახურების აღწერა.

2.1. შესაბამისი ნებართვის საფუძველზე, შპს ”ჩემპიონები 111” აწყობს აზარტულ თამაშებს (ნებართვის #1906/235) სისტემურ ელექტრონული ფორმით, ვებ-გვერდზე www.europebet.com (შემდგომში ევროპაბეთის
ვებ-გვერდი), სადაც დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ განათავსონ ფსონები სხვადასხვა
აზარტულ თამაშობებზე.
3.

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მიზეზი:

3.1. წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მიზეზია ევროპაბეთის ვებ-გვერდზე სისტემურ ელექტრონული
ფორმით მოწყობილი აზარტული თამაშების ფუნქციონირების ეფექტურობის ზრდა, მომხმარებელთა
მოზიდვა, კონკურენციის პირობებში მათი შენარჩუნება და წახალისება.
4.

წამახალისებელი გათამაშების მოწყობის მიზანი:

4.1. აღნიშნულ სეგმენტში, აბსოლიტური კონკურენციის პირობებში მომხმარებლებისათვის დამატებითი
სერვისის შეთავაზება წამახალისებელი გათამაშების სახით, სისტემურ ელექტრონული ფორმით
მოწყობილ აზარტულ თამაშებს საშუალებას მისცემს გაზარდოს შემოსავალი.
5 . წამახალისებელ გათამაშებაში მონაწილეობისა და ბილეთების მიღების წესები:
5 . 1 . წამახალისებელი გათამაშების ბილეთები გაიცემა იმ მოთამაშეებზე, რომლებიც დარეგისტრირებულნი
არიან ევროპაბეთის ვებ-გვერდზე.
5.2. მოთამაშეთა მიერ წამახალისებელი გათამაშების ბილეთების მიღება ხდება ევროპაბეთის ვებ-გვერდზე
სისტემურ ელექტრონული წესით მოწყობილი აზარტული თამაშებისთვის შემდგარ ლიდერბორდებში
დაკავებული ადგილების შესაბამისად, კერძოდ:
5.2.1.

2021 წლის 22 თებერვლიდან 2021 წლის 9 მაისის ჩათვლით თამაში ბუმის ყოველდღიურ
ლიდერბორდში დაკავებული ადგილების მიხედვით მოთამაშეები მიიღებენ წამახალისებელი
გათამაშების ბილეთებს ქვემოთ მითითებული ცხრილის შესაბამისად:
ადგილი

ბილეთის რაოდენობა

1

50

2

45

3

40

4

35

5

30

6

25

7

20

8

15

1

თარიღი 22.02.2021

9

10

10

5

11-30

2

31-100

1

ლიდერბორდში ქულების დაგროვება ხდება ყოველი დღის 00:00 საათიდან 23:59 საათის
ჩათვლით.
მოთამაშე მიიღებს თამაშში მოგებული თანხის ექვივალენტური ოდენობის ქულას
ლიდერბორდში. ამასთან დაქეშაუთებული ფსონის მინ. კოეფიციენტი უნდა იყოს 1.8, ხოლო
ფსონის მინიმალური ოდენობა - 1₾. ბონუს თანხით გაკეთებული ფსონები აქციაში არ
მონაწილეობს. ლიდერბორდში თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში, უპირატესობა
მიენიჭება იმ მომხმარებელს, რომელიც პირველი დააგროვებს ქულებს.

5.2.2.

2021 წლის 22 თებერვლიდან 2021 წლის 9 მაისის ჩათვლით თამაში Spin Poker -ის ყოველდღიურ
ლიდერბორდში დაკავებული ადგილების მიხედვით მოთამაშეები მიიღებენ წამახალისებელი
გათამაშების ბილეთებს ქვემოთ მითითებული ცხრილის შესაბამისად:
ადგილი
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1

50

2

45

3

40

4

35

5

30

6

25

7

20

8

15

9

10

10

5

11-30

2

31-100

1

ლიდერბორდში ქულების დაგროვება ხდება ყოველი დღის 00:00 საათიდან 23:59 საათის
ჩათვლით.
მოთამაშე მიიღებს თამაშში განხორციელებული ბაი-ინის თანხის ექვივალენტური ოდენობის
ქულას ლიდერბორდში. ბონუს თანხით გაკეთებული ფსონები აქციაში არ მონაწილეობს.
ლიდერბორდში თანაბარი ქულების დაგროვების შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება იმ
მომხმარებელს, რომელიც პირველი დააგროვებს ქულებს.
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5.2.3.

2021 წლის 22 თებერვლიდან 2021 წლის 9 მაისის ჩათვლით EGT-ის სლოტის თამაშებში
ყოველდღიურ ლიდერბორდში დაკავებული ადგილების მიხედვით მოთამაშეები მიიღებენ
წამახალისებელი გათამაშების ბილეთებს ქვემოთ მითითებული ცხრილის შესაბამისად:
ადგილი
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ლიდერბორდში ქულების დაგროვება ხდება ყოველი დღის 00:00 საათიდან 23:59 საათის
ჩათვლით.
მოთამაშე მიიღებს თამაშში დადებული ფსონი გაყოფილი 100-ზე ფორმულის შესაბამისად
მიღებული ციფრის ექვივალენტური ოდენობის ქულას ლიდერბორდში. ბონუს თანხით
გაკეთებული ფსონები აქციაში არ მონაწილეობს. ლიდერბორდში თანაბარი ქულების
დაგროვების შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება იმ მომხმარებელს, რომელიც პირველი
დააგროვებს ქულებს.
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5.2.4.

2021 წლის 22 თებერვლიდან 2021 წლის 9 მაისის ჩათვლით Play&Go-ს თამაშების ყოველდღიურ
ლიდერბორდში დაკავებული ადგილების მიხედვით მოთამაშეები მიიღებენ წამახალისებელი
გათამაშების ბილეთებს ქვემოთ მითითებული ცხრილის შესაბამისად:
ადგილი
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ლიდერბორდში ქულების დაგროვება ხდება ყოველი დღის 00:00 საათიდან 23:59 საათის
ჩათვლით.
მოთამაშე მიიღებს თამაშში დადებული ფსონი გაყოფილი 100-ზე ფორმულის შესაბამისად
მიღებული ციფრის ექვივალენტური ოდენობის ქულას ლიდერბორდში. ბონუს თანხით
გაკეთებული ფსონები აქციაში არ მონაწილეობს. ლიდერბორდში თანაბარი ქულების
დაგროვების შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება იმ მომხმარებელს, რომელიც პირველი
დააგროვებს ქულებს.
5.3. წინამდებარე წესების 5.2. პუნქტში მითითებული ბილეთების დათვლა განხორციელდება
ყოველდღიურად, 24 საათის განმავლობაში ლიდერბორდებში დაკავებული პოზიციების მიხედვით.
5.4. მოთამაშის ყველა ბილეთი გაუქმდება, თუ ვერიფიკაციის პროცესის დასრულებისთვის ან/და მობილური
ტელეფონის ნომრის შესწორებისთვის დადგენილი ვადის გასვლის შემდეგ, მოთამაშეს არ აქვს გავლილი
ვერიფიკაცია ან/და პირად პროფილში მითითებული აქვს საქართველოს საზღვრებს გარეთ
რეგისტრირებული მობილური ოპერატორის ქსელში ჩართული ნომერი ან არარსებული ნომერი. ასევე, თუ
მოთამაშე გათამაშების პერიოდში, ევროპაბეთის ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული წესების დარღვევის გამო
დაიბლოკება.
5.5. მოთამაშეს გათამაშების ბილეთი ფიზიკურად არ გადაეცემა, თუმცა მოთამაშეს www.europebet.com -ის
პირად ანგარიშზე შესვლისას შესაძლებლობა ექნება შეამოწმოს, თუ რამდენი გათამაშების ბილეთი აქვს
დაგროვებული. ბილეთების ასახვა/განახლდება განხორციელდება დაგროვებიდან 48 საათის
განმავლობაში, ხოლო გაუქმებული ბილეთების კორექტირება მოხდება წინამდებარე წესების 5.6. პუნქტში
მითითებული მობილური ტელეფონის ნომრების კორექტირებისთვის დადგენილი ვადების შესაბამისად.
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5.6. მოთამაშეებს, უფლება აქვთ ევროპაბეთის ვებ-გვერდზე მათ პირად პროფილში განახორციელონ საკუთარი
მობილური ტელეფონის ნომრების კორექტირება, ასევე დაასრულონ ვერიფიკაციის პროცესი არაუგვიანეს
2021 წლის 10 მაისის 01:59 საათის ჩათვლით, აღნიშული ვადის გასვლის შემდეგ გათამაშების
მიზნებისთვის მობილური ტელეფონის ნომრის ცვლილება, ან/და ვერიფიკაციის პროცესის დასრულება
შპს ჩემპიონები 111-ის მიერ მხედველობაში არ მიიღება და მოთამაშის მხრიდან პრეტენზია არ განიხილება.
5 . 7 . ბილეთები დაიბეჭდება სტამბის მიერ შპს “ჩემპიონები 111”-ის მიერ ელექტრონულად მიწოდებული
ინფორმაციის შესაბამისად. სტამბის მიერ დაბეჭდილი ბილეთები დაილუქება და შეინახება
გათამაშებამდე.
5.8. სულ დაიბეჭდება 194 656 (ასოთხმოცდათოთხმეტიათას ექვსასორმოცდათექვსმეტი) ბილეთი. ბილეთებზე
დატანილი იქნება ევროპაბეთის ვებ-გვერდის მომხმარებლის პირადი იდენტიფიკატორის ნომერი (პინი,
სულ მცირე ექვსი ციფრისგან შემდგარი უნიკალური ნომერი, რომელიც ყველა მოთამაშეს ენიჭება
ევროპაბეთის ვებ-გვერდზე რეგისტრაციის დროს) და მობილური ტელეფონის ნომერი, სტამბის მიერ
მინიჭებული სერიული ნომერი 000 001-დან – 194 656-ის ჩათვლით (სერიული #) და შპს “ჩემპიონები 111”ის რეკვიზიტები.
6 . გათამაშების ჩატარების ადგილი, საპრიზო ფონდი და თარიღები
6.1. გათამაშება დაიწყება 2021 წლის 22 თებერვალს და დასრულდება 2021 წლის 16 მაისს.
6 . 2 . გათამაშება ნაჩვენები იქნება 2021 წლის 16 მაისს 18:00 საათზე პირდაპირი ტრანსლაციით შპს “ჩემპიონები
111”-ის ოფიციალური ფეისბუქის გვერდის მეშვეობით, მისამართზე https://www.facebook.com/europebet/,
ტრანსლაცია იწარმოებს სტუდიიდან, რომელიც მდებარეობს მისამართზე ქ. თბილისი, ლუბლიანას ქ. 5ა.
6.3. ტრანსლაციის დროს გათამაშდება 10 (ათი) პრიზი, კერძოდ

1.

ფულადი პრიზი - 10 000 (ათი ათასი) ლარი;

2.

ფულადი პრიზი - 20 000 (ოცი ათასი) ლარი;

3.

ფულადი პრიზი - 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარი;

4.

ფულადი პრიზი - 40 000 (ორმოცი ათასი) ლარი;

5.

ფულადი პრიზი - 50 000 (ორმოცდაათი ათასი) ლარი;

6.

ფულადი პრიზი - 80 000 (ოთხმოცი ათასი) ლარი;

7.

ფულადი პრიზი - 100 000 (ასი ათასი) ლარი;

8.

ფულადი პრიზი - 150 000 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარი;

9.

ფულადი პრიზი - 200 000 (ორასი ათასი) ლარი;

10. ფულადი პრიზი - 300 000 (სამასი ათასი) ლარი.
6.4. გათამაშების წესების 6.3. პუნქტში მითითებული თანხის ოდენობები, მოცემულია საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული საშემოსავლო გადასახადის გარეშე.
6 . 5 . გათამაშების საპრიზო ფონდი საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული საშემოსავლო
გადასახადის გარეშე სულ შეადგენს 980’000.00 (ცხრაასოთხმოცი ათასი) ლარს, ხოლო საქართველოს
კანონმდებლობით განსაზღვრული საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით 1’225’000.00 (ერთიმილიონ
ორასოცდახუთი ათასი) ლარს.
7 . პირდაპირ ეთერში გათამაშების ჩატარების წესები და პირობები
7.1. გათამაშებაში მონაწილე ყველა ბილეთის ტრანსპორტირება მოხდება გათამაშების დღეს დალუქული
ტომრებით, 6.2. პუნქტში მითითებულ მისამართზე. გათამაშების დაწყებამდე განხორციელდება
დალუქული ტომრების გახსნა და ყველა ბილეთის მოთავსება დოლურაში, საიდანაც გადაცემის წამყვანი
შემთხვევითობის პრინციპით ამოიღებს ბილეთს.
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7.2. გათამაშების წესების 6.3. პუნქტში მითითებული პრიზები გათამაშების კომისიის წევრების მიერ
მოთავსდება დაფაზე 1-დან 10-ის ჩათვლით დანომრილ უჯრებში, წამყვანისთვის ცნობილი არ იქნება,
რომელი ნომრის უკან რომელი პრიზი მოთავსდება.
7.3. წამყვანი დოლურიდან ბილეთის ამოღების შემდეგ გამოაცხადებს ბილეთზე დატანილ პირადი
იდენტიფიკატორის ნომერს და ტელეფონის საშუალებით დაუკავშირდება ბილეთზე დატანილ
მობილურის ნომერს.
7.4. პრიზის მოგებისათვის აუცილებელი პირობაა, მოთამაშემ უპასუხოს ზარს სტუდიიდან, და აირჩიოს
დაფაზე განთავსებული ნომრებიდან ერთ-ერთი, რომელის ამორჩევა სხვა მოთამაშის მხრიდან მანამდე არ
მომხდარა. სასურველი ნომრის არჩევის შემდეგ მოთამაშე ავტომატურად ხდება ნომრის უკან
მოთავსებული პრიზის გამარჯვებული.
7.5. თუ დოლურიდან ამოღებული მოთამაშის მობილური ტელეფონის ნომერზე დარეკვისას მოთამაშემ არ
უპასუხა ზარს (წინამდებარე წესების 7.4. პუნქტის შესაბამისად), ტელეფონი გამორთულია ან სხვა
ნებისმიერი მიზეზის გამო დაკავშირება ვერ ხერხდება, გადაცემის წამყვანი კიდევ ერთხელ შეეცდება
დაკავშირებას.
7.6. დოლურიდან ამოღებული მოთამაშის ნომერთან დაკავშირების 2 წარუმატებელი მცდელობის
შემთხვევაში, გადაცემის წამყვანი ამოღებულ ბილეთს გადადებს და მის ნაცვლად დოლურადან ახალ
ბილეთს ამოიღებს.
7.7. შპს ჩემპიონები 111 იხსნის პასუხისმგებლობას ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც მომხმარებელს
ევროპაბეთის ვებ-გვერდის მონაცემთა ბაზაში არასწორად აქვს მითითებული მობილური ტელეფონის
ნომერი, ვერ ხერხდება დოლურადან ამოღებული მოთამაშის ნომერთან დაკავშირება მოთამაშის
ადგილსამყოფელზე მობილური ოპერატორის სიგნალის არგავრცელების გამო, მოთამაშის მიზეზით ან
ტელეფონის გაუმართაობის გამო (ტელეფონი გამოირთო, ელემენტი დაჯდა, გაფუჭდა, მოთამაშემ სხვა
ღილაკს დააჭირა და ა.შ.).
7.8. გათამაშების დროს ერთი და იგივე პირადი იდენტიფიკატორის ნომრის მქონე ბილეთის ორჯერ (ან
მეტჯერ) დოლურადან ამოღების შემთხვევაში, აღნიშნული ნომერი კარგავს უფლებას გათამაშებებში
მოიგოს სხვა პრიზი. თუ ასეთი შემთხვევა დაფიქსირება, გადაცემის წამყვანი გამარჯვებულ ბილეთს
გადადებს და მის ნაცვლად დოლურადან ამოიღებს ახალ ბილეთს.
8.

პრიზების გაცემა

8.1. პრიზის მისაღებად
მომხმარებელი.

აუცილებელია,

მოთამაშე

იყოს

www.europebet.com-ის

ვერიფიცირებული

8.2. პრიზის გაცემა ხდება გამარჯვებული პირადი იდენტიფიკატორის ნომრის მფლობელ მოთამაშეზე.
8.3. პრეტენზიებთან დაკავშირებით მოთამაშე ვალდებულია დასაბუთებული განცხადება წარადგინოს
ფიზიკურად მისამართზე თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. 29, მე-5 სართული, ან ელექტრონული სახით
ელექტრონული ფოსტის მისამართზე info@europebet.com, განცხადებაში სავალდებულოა მითითებული
იყოს, განმცხადებლის სახელი, გვარი და პირადი ნომერი, საკონტაქტო მისამართი ან/და ელექტრონული
ფოსტის მისამართი, ასევე ვებ-გვერდის მიერ მოთამაშისთვის მინიჭებული პირადი იდენტიფიკატორის
ნომერი (პინი). პრეტენზიის დარეგისტრირების შემდეგ, სადაო საკითხს განიხილავს კომისია, რომელსაც
ქმნის შპს „ჩემპიონები 111“-ის დირექტორი და შედგება იურიდიული დეპარტამენტიდან 1, ხოლო
ონლაინ თამაშების დეპარტამენტის 2 თანამშრომლისგან. სადაო საკითხის გადაწყვეტისას გამოიყენება
წინამდებარე რეგლამენტში მითითებული წესები და მოქმედი კანონმდებლობა. კომისია ვალდებულია
განიხილოს პრეტენზია მისი წარმოშობიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში. კომისია პრეტენზიასთან
დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას მოთამაშეს უგზავნის განცხადებაში მითითებულ ფიზიკური
ან ელექტრონული ფოსტის მისამართზე, გადაწყვეტილების მიღებიდან 2 სამუშაო დღის ვადაში. თუ
მოთამაშეს არ დააკმაყოფილებს ორგანიზატორის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, იგი
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უფლებამოსილია მიმართოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ დავის განხილვის
მექანიზმებს.
8.4. თანხის გამარჯვებულები პრიზებს მიიღებენ, www.europebet.com-ის პირად ანგარიშზე მოგებული თანხის
ჩარიცხვის გზით. მოგებების გაცემის საერთო ვადაა გათამაშებიდან 30 კალენდარული დღე. მოგება
გაიცემა გამარჯვებულის გამოვლენიდან არაუგვიანეს 6 დღისა;
8.5. შპს “ჩემპიონები 111” უზრუნველყოფს წამახალისებელი გათამაშების წესებისა (გათამაშების
დაწყებსთანავე) და გათამაშების შედეგების (გათამაშების დასრულებიდან 3 დღის ვადაში) საჯაროობას,
ინფორმაცია განთავსებული იქნება ვებ-გვერდზე www.europebet.com და გავრცელდება სხვადასხვა მედია
საშუალებებით. ასევე გათამაშების წესების შესახებ ინფორმაციის მიღება მოთამაშეებს შეეძლებათ შპს
“ჩემპიონები 111”-ის ცხელ ხაზზე დარეკვით, ნომერი (995 32) 2194 000.
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