JOGAR, É UM PROBLEMA ?
O Grand Casino de Baden fixou o objectivo de proporcionar aos seus clientes um ambiente agragjlkdjfd
dável
e garantir-lhes jogos de entretenimento com todo o prazer. O jogo deve ser uma parte agradável das actividades de lazer e um contributo para a recreação.

SUGESTÕES
Ao jogar respeite determinadas regras. Elas ajudam a manter os riscos do jogo tão baixo quanto possível.
•

Determine antes do início do jogo, um limite de perda.

•

Não corra atrás dos prejuízos. Não entre em maiores riscos, a fim de compensar as perdas
anteriores.

•

Deixe-se ser acompanhado por amigos ou familiares que podem influenciar o seu jogo.

•

Nunca acredite que pode ser mais esperto que o sistema de jogo. O jogo é apenas
dependente do acaso, e não da sua habilidade.

TESTE-SE A SI MESMO !
•

Já alguma vez perdeu o seu compromisso diário de trabalho por causa do jogo ?

•

Quer ganhar de volta uma perda de jogo imediatamente ?

•

Depois de um ganho no jogo tem um forte desejo de continuar a jogar para ganhar
mais ?

•

Deita fora muitas vezes o seu último franco ?

•

Já pediu dinheiro emprestado para financiar o seu jogo ?

•

Já quis fazer esquecer as preocupações e as arrelias com o jogo?

Sim

Não

Se respondeu sim a pelo menos uma pergunta no final do questionário, então deve questionar
a sua conduta de jogo.

BLOQUEIO DO JOGODE JEU
Se quiser terminar voluntariamente, pode fazer isso directamente no casino ou usando o formulário na nossa página da Internet.

NÃO OLHE PARA O LADO ! REGARD !
Pode contactar um casino como membro da família, parente ou amigo a qualquer momento,
pessoalmente, por telefone ou por escrito e de chamar a atenção para a mudança no comportamento de uma pessoa ou para a mudança na situação financeira em conexão com jogos de azar.
Entre em contacto conosco, vamos falar sobre a situação e encontrar uma solução em conjunto.
Dirija-se com confiança ao nosso pessoal ou a um especialista, se quiser saber mais sobre
a prevenção e bloqueios de jogo. Em www.grandcasinobaden.ch ou na Recepção obtém mais
informações na sua língua.

ENDEREÇOS DE CONTACTO
Dê o primeiro passo ! Os seguintes serviços de aconselhamento estão disponíveis para
auxiliar na página :
Grand Casino Baden
Telefone : +41 (0)56 204 07 07
E-Mail :
sozialkonzept@grandcasinobaden.ch
ags - Aargauische Suchthilfe
Comarca de Brugg
Annerstrasse 18, CH-5200 Brugg
Telefone : +41 (0)56 441 99 33
www.suchthilfe-ags.ch
E-Mail : brugg@suchthilfe-ags.ch

Centro para vício de jogo e outros vícios
comportamentais
Grupo Realizado em Zurique
Stampfenbachstrasse 161, CH-8006 Zürich
Telefone : +41 (0)44 202 30 00
www.spielsucht-radix.ch
E-Mail: spielsucht-praevention@radix.ch
Die Dargebotene Hand
Telefone da linha de assistência 143
(Informação 24 horas em 365 dias ao ano)

Careplay
Centro de competência de prevenção para
o vício do jogo
www.careplay.ch
E-Mail : info@careplay.ch
Mais informações sobre o tema de conceito social podem ser obtidas em
www.grandcasinobaden.ch.

