REGISTRACE
Vítejte v American Chance Casinos
příjmení:

datum narození:

jméno:

rodné číslo:

pohlaví:

muž

žena

místo narození:

adresa, č.p.:

státní příslušnost:
typ osobního dokladu:

město, PSČ:

číslo osobního dokladu:

Potvrzuji, že jsem se seznámil s „Návštěvním řádem” a „Herním plánem”, podle kterých jsou hry
a provoz v kasinu řízeny a které jsou k dispozici v recepci provozovny kasina. NEJSEM osobou,
vůči níž ČR uplatňuje sankce podle zákona o provádění mezinárodních sankcí podle nařízení
vlády č. 210/2008 Sb*. Dále pak prohlašuji, že ve smyslu zákona ČNR 253/2008 Sb „O některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu“ NEJSEM politicky
exponovanou osobou dle §4 odst. 5 tohoto zákona*. Pokud by došlo ke změně tohoto stavu,
jsem povinen provozovatele o této skutečnosti neprodleně informovat. Dále prohlašuji, že
peněžní prostředky užité v provozovnách NEBYLY získány v souvislosti s trestnou činností,
NEJSOU určeny k financování terorismu a NESOUVISÍ a NEJSOU spojeny s financováním
terorismu. Společnost Trans World Hotels & Entertainment, a.s., je povinnou osobou dle zákona
č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, a na základě tohoto zákona je povinna zpracovávat osobní údaje svých klientů
v rozsahu stanoveném v registračním formuláři.

V souladu s § 14 a §15 ZoHH ( 186/2016 Sb.), s účinností od roku 2018, mají zákazníci, kteří se
chtějí zúčastnit technické hry v provozovnách American Chance Casinos, možnost si nastavit
nebo odmítnout nastavení sebeomezujících opatření. Prosím vyberte z následujících možností:
NENASTAVIT		

NASTAVIT

Podpisem formuláře souhlasím, aby společnost udělala kopii mého ID dokumentu a použila ho
k registraci.

podpis / datum

*k nahlédnutí u obsluhy v recepci

registrace z kasina
Česká Kubice
průkaz totožnosti JE / NENÍ platný
datum:

Route 55

Route 59

orgán, který průkaz totožnosti vydal:
registrační #:

Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost!
Hra mládeži do 18 let zakázána.

