Pelitapahtuman kulku:
Aloitus ja setelit:
Pelisetelit ovat järjestäjän omaisuutta eikä niitä
tarvitse palauttaa. Pelipöytää vaihtaessa tai taukoa
pitäessä pelimerkkejä ei tarvitse vaihtaa takaisin
seteleiksi, riittää että isomman määrän pieniarvoisia
merkkejä vaihtaa suurempiarvoisiin arvomerkkeihin.
Kaikissa

pelimerkeissämme

on

selkeästi

painetut

voi

valita

arvot.

Illan

parhaan

pelaajan

muutamalla tapaa:
1. Jokainen saa omalle istumapaikalleen tai sisääntulon yhteydessä pelisetelin /
peliseteleitä, joilla voi pelata kaikkia pelejä. ”Rahaa” kerätään illan aikana
mahdollisimman paljon ja voittaja on se jolla sitä on eniten. Tässä pelimuodossa on
hyvä ennen tapahtumaa painottaa, ettei seteleitä/pelimerkkejä saa ottaa vastaan
muilta sekä ettei tiimipeli ole sallittua.
2. Jokainen pelaaja saa aina pöytään tullessaan pelinhoitajalta pöytäkohtaisesti
sopivan määrän pelimerkkejä. Kun pelaaja on hävinnyt, pitää hänen vaihtaa pöytää
tai jonottaa uudestaan paikkaa ko. pöytään päästäkseen pelaamaan. Mikäli pelaaja
voittaa merkittävästi tai tekee muuta ”gambler”-henkeen sopivaa peliliikettä, kirjaa
pelinhoitaja hänen nimensä ylös. Illan lopuksi nimensä listaan saaneiden joukosta
arvotaan voittaja.
3. Jokainen pelaaja saa aina pöytään tullessaan pelinhoitajalta pöytäkohtaisesti
sopivan määrän pelimerkkejä. Kun pelaaja on hävinnyt, pitää hänen vaihtaa pöytää
tai jonottaa uudestaan paikka ko. pöytään päästäkseen pelaamaan. Pelaajan
tavoitteena on saada mahdollisimman paljon ”rahaa” itselleen. Muutoin pelisäännöt
ovat samat kuin kohdassa 1.
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Pelimerkit ja poletit:
Kaikki pelimerkit ja poletit tulee palauttaa pöytiin tai
pelata

peliautomaatteihin.

Uloskäynnin

viereen

tulee laatikko, johon voi jättää vielä taskuun
jääneet pelimerkit ja poletit. Pientä hävikkiä ei
veloiteta.

Laitteiden,

pöytien

ja

pelinhoitajien

turvallisuudesta vastaa tapahtumajärjestäjä.
Juomia ei saa pitää mukana pelipöydissä. Mikäli juomaa pöydälle kuitenkin kaatuu,
joudumme puhdistuksen ajaksi sulkemaan pöydän (noin 20 min).
Kaikki peliautomaattimme (pajatsot, hedelmäpelit ja videopokerit) toimivat samoilla
poleteilla. Poletit voi pitää joko osana kilpailua tai jättää kokonaan kilpailun
ulkopuolelle.

Pelinhoitajat:
Kaikki pelinhoitajamme ovat ammattilaisia työssään ja
neuvovat mielellään pelaajia sekä antavat vinkkejä
peliin

liittyen.

Pelinhoitajien

asu

on

siisti

ja

ammattimainen. Kyseessä on puhdas viihdepeli ja siitä
tulevat voitot ovat kunniaa ja siihen menneet rahat
leikkirahaa.
Voimme järjestää myös kevyen koulutustilaisuuden halutessanne. Pelinhoitajat
joutuvat puhumaan ja tekemään töitä intensiivisesti peli-iltoina ja sen vuoksi heille on
järjestettävä mahdollisuus taukoon (5-10 min.) kerran parissa tunnissa. He pitävät sen
vuorotellen, jolloin peli ei pysähdy kuin yhdessä pöydässä kerrallaan. Pelinhoitajille on
hyvä paikan päällä ilmoittaa miten esimerkiksi virvokkeiden (vesi, limut..) kanssa
toimitaan (kuuluvatko henkilökuntaetuihin vai ei).
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Rekvisiitta:
Ulkonäköön kannattaa panostaa, se on varma tapa
pitää asiakkaat tyytyväisinä. Meiltä tulee kaikissa
paketeissa akuilla toimivia digitaalisia pöytänäyttöjä (ei
vaadi roikkia ym.), joihin voi saada omia kuvia ja logoja
pyörimään. Lisäksi niissä pyörii pelien sääntöjä ja
neuvoja. Myös isokokoinen Las Vegas maisemaständi
kuuluu useimpiin paketteihin. Muoviset polettikupit
helpottavat voittojen käsittelyä polettien osalta.

Pelaamisen esittely:
Paikan päällä kannattaa kertoa miten pelaaminen ja rahanvaihto toimii ja mainita
mikäli paras tai parhaat pelaajat palkitaan. Palkintohan ei voi olla mitään kovin
arvokasta lain vuoksi vaikka peli onkin ilmaista, mutta jo pelkkä pokaali ”Yrityksen paras
kasinopeluri” tai vastaava on paljon.

Pelien asennus ja purku:
Pöydät ja koneet tullaan yleensä asentamaan paljon ennen
tilaisuuden alkua ja jätetään pelinhoitajille avattavaksi, kun
he tulevat n. 30 min. ennen pelien alkua. Tällöin järjestäjä voi
tarvittaessa käydä läpi viime hetken tilanteen ja pelien kulun
heidän kanssaan.
Peliajan loputtua pelipöytien sulkemiseen ja mahdollisten setelien laskentaa varten
kannattaa varata noin 15 min. Pelinhoito on yleensä neljä tuntia, johon myös
lasketaan nämä ajat. Pelinhoitajien kanssa voi myös sopia erikoisjärjestelyistä mikäli
haluaa sellaisia. Jos tilaisuus venyy jostain syystä, ei pelejä suljeta ennen kuin
tapahtumanjärjestäjä

ilmoittaa

niin.

Ylimenevästä

ajasta

laskutetaan

erikseen

normaalin taksan mukaan. Purku aloitetaan heti tilaisuuden loputtua tai seuraavana
päivänä. Reittien täytyy sopia laitteiden ja pöytien tuomiseen.
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Toivomme, että ilmoitatte etukäteen kaikki hissejä / kulkureittejä koskevat tiedot.
Laitteiden mitat ja painot löytyvät nettisivuiltamme, kunkin tuotteen omalta sivulta.
Kaikkia pelejä pelataan seisaalleen, lukuun ottamatta Black Jack Deluxe:a sekä
Texas Hold´em:ia joihin kuuluvat meiltä saatavat tuolit.
Kaikkiaan saatavissa yhdeksän
kahdeksan peliautomaattia.

kasinopöytää

ja

Nettisivujemme hintoihin lisätään aina kuljetukset,
asennus ja pelinhoito.
Laitteiden arvosta ja käsiteltävyydestä johtuen kuljetamme sekä asennamme kaikki
kasinolaitteet itse. Pelipöytiä ei voi vuokrata ilman pelinhoitajia.

Pelit ovat tarkoitettu viihdekäyttöön eikä pelaamisesta saa vaatia maksua
eikä voittoja saa jakaa rahana tai muina rahanarvoisina palkintoina. Tästä
vastaa tapahtuman järjestäjä.
Kasinotarjouspyyntö:
Nettisivuiltamme (Vuokraus > Kasinolaitteet > Kasinotarjouspyyntö) kohdasta löydätte lomakkeen, jossa kysytään kaikki kasinotapahtumaa
varten tarvittavat tiedot.
Pyydämme täyttämään kaikki mahdolliset kohdat lomakkeesta. Näin
toimimalla kaikki hyötyvät – saatte parhaan mahdollisen tarjouksen sekä
sujuvasti hoituvat kuljetukset.

Lisätiedot, tarjouspyynnöt ja tilaukset:
Coinline Oy
Harri Mononen
0400 450 826
harri.mononen@coinline.fi
www.coinline.fi
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