OYNAMAK, BİR SORUN MU?
Grand Casino Baden misafirlerini rahat bir ortamda şımartmayı ve onlara eğlendirici bir oyun
gjlkdjfd hedef olarak belirlemiştir. Oyun, boş zamanınızı değerlendirirken sizi mutlu edecek ve
sağlamayı
dinlenmenize katkı sağlayacaktır.

İPUÇLARI
Oyunda belirli kuralları dikkate alınız. Onlar size şans oyununun risklerini en azamide tutmaya
yardımcı olmaktadır.
•

Oyuna başlamadan önce kayıp üst sınırı belirleyiniz

•

Kaybınızın peşinden gitmeyiniz. Önceki kayıplarınızı dengelemek için daha büyük risklere
girmeyiniz.

•

Yanınıza oyununuza müdahale edebilecek arkadaş ya da aile üyesi alınız.

•

Hiçbir zaman oyun sistemini kandırabileceğinize inanmayınız. Şans oyunu sadece tesadüfe ve
sizin becerinize bağlıdır.

KENDİ KENDİNİZİ TEST EDİNİZ!
•

Oyun yüzünden hiç gündelik iş zorunluluğunuzu savsakladığınız oldu mu?

•

Bir oyun kaybını hemen geri kazanmak istiyor musunuz?

•

Bir oyunu kazandıktan sonra daha fazla oynamak için güçlü bir devam etme
dürtüsü oluyor mu?

•

Son frankınızı sıkça kumarda kaybettiğiniz oldu mu?

•

Oyunu finanse edebilmek için borç aldığınız oldu mu?

•

Oyunla dertlerinizi ve sinirinizi unutmak istiyor musunuz?

Evet Hayır

OYUN ENGELLEME
Eğer gönüllü olarak kendinizi oyundan engellemek istiyorsanız bunu doğrudan kumarhanede ya da
internet sayfamızdaki başvuru formunda yapabilirsiniz.

GÖRMEMEZLİKTEN GELMEYİNİZ!!REGARD !
Aile üyesi, mensubu ya da arkadaş olarak her zaman şahsi olarak, telefonla ya da yazılı olarak bir
kumarhane ile irtibata geçebilir ve bir kişinin davranış değişikliğini ya da şans oyunu ile bağlantılı
olarak maddi durumun değişimi konusunda ikaz edebilirsiniz. Bizimle temasa geçin durum
hakkında konuşuyor ve ortak bir çözüm arıyoruz.
Önlem ve oyun engelleme hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak istiyorsanız personelimize ya da
uzman kişiye güvenli bir şekilde başvurabilirsiniz. www.grandcasinobaden.ch adresinden ya da
resepsiyonda kendi dilinizde daha fazla bilgi elde edebilirsiniz.

İLETİŞİM ADRESLERİ
İlk adımı siz atın! Aşağıdaki danışma merkezleri sorularınız için yanınızdadır:
Grand Casino Baden
Telefon: +41 (0)56 204 07 07
Email: sozialkonzept@grandcasinobaden.ch
ags - Aargauische Suchthilfe
Bezirk Brugg
Annerstrasse 18, CH-5200 Brugg
Telefon: +41 (0)56 441 99 33
www.suchthilfe-ags.ch
Email: brugg@suchthilfe-ags.ch
Careplay
Oyun bağımlılığını önlemek için yeterlilik merkezi
www.careplay.ch
Email: info@careplay.ch
E-pošta: info@careplay.ch

COyun bağımlılığı ve diğer davranış
bağımlılıkları için merkez
Zürih’ye yönetilen grup
Stampfenbachstrasse 161, CH-8006 Zürich
Telefon: +41 (0)44 202 30 00
www.spielsucht-radix.ch
E-Mail: spielsucht-praevention@radix.ch
Die Dargebotene Hand
Çağrı merkezi-Telefon 143
(24-Saat- 365 gün bilgi)

Sosyal kavramlar konusu ile ilgili diğer bilgileri www.grandcasinobaden.ch sayfasında
elde edebilirsiniz.

