1. Azartspēles organizētāja nosaukums, juridiskā adrese un tālruņa
numurs
SIA Latsson Licensing
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-11, Rīga, LV-1010
Tel. nr.: +371 80005352

2. Spēles nosaukums un veids
Spēles nosaukums: First Person Dream Catcher
Spēles veids: spēļu automātu spēle
Spēles ražotāja nosaukums: Evolution Gaming

3. Spēles dalības maksa (likme)
Minimālā likme: €0.10
Maksimālā likme: €1000.00

4. Kārtība, kādā dalībnieks var piedalīties spēlē
Dalībnieks var piedalīties spēlē, dodoties uz Kazino sadaļu interneta vietnē www.betsafe.lv,
nospiežot uz tās ikonas un atverot spēli.

5. Spēles norise
„ First Person Dream Catcher ir veiksmes spēle, kas tiek spēlēta, izmantojot lielu, vertikālu
ratu. Rats ir sadalīts 54 vienādos sektoros, ko atdala tapas. 52 segmenti ir apzīmēti ar skaitli
(1, 2, 5, 10, 20 un 40). Pārējie divi sektori – 2x reizinātājs un 7x reizinātājs – darbojas kā
bonusu griezieni un reizina jūsu laimestu, ja uzvarat nākamajā griezienā. „Dream Catcher“
mērķis ir prognozēt, kurā numurētajā sektorā rats apstāsies pēc tā iegriešanas.
Novietojiet likmi uz skaitli, pie kura, jūsuprāt, apstāsies rats: 1, 2, 5, 10, 20 vai 40. Pēc tam,
kad esat izdarījis likmes, noklikšķiniet/pieskarieties pogai GRIEZT, lai iegrieztu ratu. Kad rats
apstājas, laimīgo sektoru norādīs indikators rata augšpusē.
Ja rats apstājas pie numurētā sektora, uz kuru uzlikāt likmi, jūs laimējat. Visas likmes laimē ar
attiecību, kas atbilst skaitlim laimīgajā sektorā: piemēram, laimīgais skaitlis 5 sniedz laimestu
attiecībā 5 pret 1, laimīgais skaitlis 10 sniedz laimestu attiecībā 10 pret 1, un tā tālāk. Likme,
kas izdarīta uz laimīgo sektoru, tiek atgriezta kopā ar laimestu.
Reizinātāji 2x un 7x
Ja rats apstājas kādā no reizinātāju sektoriem, kuri atzīmēti ar 2x vai 7x, visas jūsu likmes
paliek spēkā, un nav atļautas jaunas likmes. Uzklikšķiniet/pieskarieties pogai GRIEZT, lai
iegrieztu ratu vēlreiz, bet grieziena rezultāts (1, 2, 5, 10, 20 vai 40) noteiks laimesta attiecību
kā parasti, taču izredzes tiks reizināts divas vai septiņas reizes, atkarībā no tā, uz kura no
reizinātājiem rats apstājās iepriekšējā griezienā.

Ja GRIEZT pogai nepieskaras/nenoklikšķina 5 sekunžu laikā, rats tiks iegriezts automātiski,
līdz tas apstāsies uz kāda no numurētajiem sektoriem.
Ja rats apstājas pie numurētā sektora divas vai vairāk reizes pēc kārtas, tad visas likmes
paliek spēkā, un reizinātāji tiek summēti: t.i., reizinātais laimests no iepriekšējā grieziena tiek
vēlreiz reizināts! Rats tiek atkal automātiski iegriezts, līdz tas apstājas uz kāda no
numurētajiem sektoriem: 1, 2, 5, 10, 20 vai 40. (Piemēram, rats apstājas uz 2x, tad nākamajā
griezienā tas apstājas uz 7x, un nākamajā griezienā uz skaitļa 5. Spēlētāja, kurš sākotnēji
izdarīja likmi uz skaitli 5, laimests ir: (5:1) x 2 x 7 = 70:1.
Secīgi reizinātāji var tikt uzgriezti neierobežotā skaitā līdz noklusētajam maksimālajam
laimestam, kas parādīts likmju ierobežojumu panelī.

6. Nosacījumi, kuriem iestājoties dalībnieks saņem laimestu, un laimestu
lielums [arī laimestu attiecība pret dalības maksu (likmi)]

Jūsu laimests ir atkarīgs no izdarītās likmes veida. Maksimālais laimests vienā spēles raundā
ir ierobežots. Detalizētu informāciju skatiet likmju limitu tabulā.
Teorētiskā spēles izmaksa spēlētājam: 95,65%

7. Kārtība, kādā notiek pieteikšanās uz laimestu un kādā to izsniedz
Laimests tiek automātiski ieskaitīts klienta Betsafe likmju kontā. Laimesti, kas nepārsniedz
720 eiro, tiek izmaksāti nekavējoties pēc spēles sesijas beigām. Laimesti no 720 eiro līdz
14300 eiro tiek izmaksāti 24 stundu laikā. Laimesti, kas pārsniedz 14 300 eiro, tiek izmaksāti
azartspēles noteikumos apstiprinātā kārtībā ne vēlāk kā 30 dienu laikā un ne vairāk kā divos
maksājumos.

8. Termiņš, līdz kuram azartspēles dalībnieks var pieteikties uz laimestu
Visi laimesti tiek izmaksāti nekavējoties pēc to iegūšanas klientu likmju kontos.

9. Kur dalībnieks var vērsties pretenziju gadījumā, kā arī pretenziju
izskatīšanas kārtība
Sūdzības un pretenzijas tiek pieņemtas rakstiski tiešsaistes čatā www.betsafe.lv mājas lapā,
uz e-pastu atbalsts@betsafe.lv vai telefoniski uz numuru +371 80005352 līdz 30 dienu laikā
pēc spēles sesijas beigām, un tās tiks izskatītas pēc iespējas ātrāk, taču ne ilgāk kā 10 darba
dienu laikā no to saņemšanas brīža.

