The Ιταλική Sports Club Of Werribee Club ("ο σύλλογος")
1. Δέσµευση της λέσχης στο Υπεύθυνο Παιχνίδι
Ο σύλλογος έχει δεσµευτεί για την υπεύθυνη υπηρεσία των τυχερών
παιχνιδιών και θα εµφανίσει το ακόλουθο µήνυµα υπεύθυνου παιχνιδιού,
όπου ο σύλλογος παρέχει τα τυχερά παιχνίδια προϊόντων έτσι ώστε να είναι
ευδιάκριτη στα µέλη και τους επισκέπτες.
Ο σύλλογος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της κοινότητάς του.
Είναι διαρκέσει και από τα µέλη της σε µια µη-κερδοσκοπική βάση
την επίτευξη του σκοπού της κοινότητας για τους οποίους
ιδρύθηκε, τόσο σήµερα όσο και στο µέλλον.
Ο σύλλογος έχει δεσµευτεί για την ευηµερία των επισκεπτών του,
τα µέλη, οι εργαζόµενοι και την ευρύτερη κοινότητα που
εξυπηρετεί. Προσπαθεί να προσφέρει όλες τις υπηρεσίες του σε
ένα υπεύθυνο και βιώσιµο τρόπο. Ως µέρος αυτής της δέσµευσης,
ο σύλλογος εξέδωσε την παρούσα υπεύθυνη εξυπηρέτηση των
τυχερών παιχνιδιών κώδικα και θα παρέχει τους απαραίτητους
πόρους (οικονοµικούς και ανθρώπινους) για την υποστήριξη της
ορθής λειτουργίας του κώδικα σε συλλόγου εγκαταστάσεις του
και το γραφείο κώδικα.
Ο κώδικας έχει ως σκοπό να βοηθήσουν τον σύλλογο για την
παροχή τυχερών παιχνιδιών σε µια κοινωνικά καταξιωµένων,
ευχάριστο και υπεύθυνο τρόπο.
2. Ερµηνείες
1. Ορισµοί
•
"Club", η Ιταλική Αθλητικός Όµιλος Of Werribee
•
λέσχη
•
"Γραφείο κωδικός": ο διαχειριστής της ICRP και τον κωδικό
o Έκτακτη Γενική Συνέλευση "νοούνται οι ηλεκτρονικές µηχανές
τυχερών παιχνιδιών
o "ICRP" σηµαίνει την Ανεξάρτητη Επίλυσης Παραπόνων
διαδικασία που ορίζεται στο σηµείο 11
o "PID" είναι παίκτης οθόνη πληροφοριών
o «Προτάθηκε πρόσωπο", το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για
την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τον κωδικό και υπεύθυνου
παιχνιδιού για τα µέλη και τους επισκέπτες κατά τη διάρκεια τις
ώρες λειτουργίας του club είναι παράδοση τυχερών παιχνιδιών
προϊόντα διορίζονται σύµφωνα µε την ρήτρα 8
o "Υπεύθυνη µητρώο περιστατικό τυχερών παιχνιδιών" νοείται το
µητρώο που τηρείται από τον σύλλογο µε τον οποίο οι εγγραφές
σύλλογος τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον κώδικα και
µπορεί επίσης να είναι υγρό ή / και AML / µητρώα CTF.
o «Επανεξέταση µορφή" νοείται το έντυπο πρέπει να
συµπληρώνεται ετησίως από τον σύλλογο, σύµφωνα µε τη
ρήτρα 16
2. Στον κώδικα, όταν ο σύλλογος καλείται να:

παρέχουν πληροφορίες στα µέλη και τους επισκέπτες, ή

να διαθέτει πληροφορίες για τα µέλη και τους επισκέπτες,
ή

πληροφορίες στην οθόνη,
ο σύλλογος θα το κάνει µε:

εµφανίζοντας τα κατάλληλα αφίσες, φυλλάδια και / ή
ανακοινώσεις ευκολία στην περιοχή / ες όπου ο σύλλογος
παρέχει τα τυχερά παιχνίδια προϊόντων, καθώς και η
οθόνη θα είναι ορατό και προσιτό στα µέλη και τους
επισκέπτες σε αυτούς τους τοµείς?

having φυλλάδια άµεσα διαθέσιµη για τους πελάτες για
να πάρει την πρωτοβουλία, το δικό τους ή κατόπιν
αιτήµατος?

καθιστώντας τις διαθέσιµες πληροφορίες στην ιστοσελίδα
του συλλόγου (εάν υπάρχει)
Ποια είναι πάντα το πλέον κατάλληλο.


3.

Διαθεσιµότητα του Κώδικα και η υπεύθυνη περιστατικό τυχερών
παιχνιδιών µητρώο
1. Αντίγραφο του κώδικα είναι διαθέσιµη στα αγγλικά και σε άλλες
µεγάλες κοινοτικές γλώσσες στις ακόλουθες ιστοσελίδες:



www. iscw.com.au (συµπληρώστε στην ιστοσελίδα του
συλλόγου σας διεύθυνση)
www.clubsvic.org

Η λέσχη θα διαθέτει σε έντυπη µορφή του κώδικα για τα µέλη
και τους επισκέπτες που τις ζητούν.
3. Η λέσχη θα διαθέτει πληροφορίες στα µέλη και τους επισκέπτες
σχετικά µε το πώς να αποκτήσετε ένα αντίγραφο του κώδικα.
4. Η λέσχη θα διασφαλίσει ότι οι αρµόδιες µητρώο περιστατικό
τυχερά παιχνίδια είναι στη διάθεση των επιθεωρητών VCGR
κατόπιν αιτήµατος.
2.

4.

Πληροφορίες Υπεύθυνου Τζόγου
1. Η λέσχη θα συµµορφώνεται µε όλες τις κανονιστικές απαιτήσεις
που αφορούν εµφάνιση της υπεύθυνης ενηµέρωσης των
τυχερών παιχνιδιών και θα θέσει στη διάθεση των µελών και
των επισκεπτών, τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά µε τον
υπεύθυνο στοιχηµατισµό:
1.

2.

3.

4.
5.

τον τρόπο πρόσβασης Κοινοπολιτείας κυβέρνησης
δικτυακό τόπο της συµφωνίας Money
www.understandingmoney.gov.au ?
Πώς οι τζογαδόροι και οι οικογένειες τους µπορούν να
έχουν πρόσβαση υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών
υποστήριξης και τα προγράµµατα αποκλεισµού και της
κυβέρνησης το πρόβληµα του τζόγου στην ιστοσελίδα
κρατική στήριξη www.problemgambling, vic.gov.au ?
πληροφορίες που παράγονται από παίκτες Βοήθεια και
άλλων συναφών τοπικών υπηρεσιών υποστήριξης
τζόγου?
πώς να κάνει και να κρατήσει προ-δέσµευσης αποφάσεις
περιορισµοί σχετικά µε την πληρωµή σε µετρητά των
κερδών και της παροχής πίστωσης για τζόγο.

5.

Πληροφορίες Προϊόντων Τυχερών Παιχνιδιών
1. Πληροφορίες σχετικά µε τους οικείους κανόνες για τα τυχερά
παιχνίδια θα διατίθενται στα µέλη και τους επισκέπτες.
Επιπλέον, για µηχανές τυχερών παιχνιδιών, µέσω PID οθόνες
στο µηχάνηµα.
2. Πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στις οθόνες PID θα
εµφανίζεται ή / και θα εξηγηθεί από υπάλληλο σύλλογο.

6.

Τα κράτη και / ή την πίστη επισκεπτών πληροφορίες συστήµατος
1. Η ρήτρα αυτή ισχύει µόνο αν ο σύλλογος πραγµατοποιεί ένα
πρόγραµµα επιβράβευσης το οποίο:
1. κοµµάτια ενός µέλους ή της δαπάνης των επισκεπτών
σχετικά µε τα τυχερά παιχνίδια και τα προϊόντα
2. επιβραβεύει τις δαπάνες αυτές.
2. Κατά τη στιγµή το µέλος ή επισκέπτης συναντά την σχέδιο
πιστότητας ή λίγο µετά, ο σύλλογος θα δώσει το µέλος ή
επισκέπτη µε γραπτές πληροφορίες που να καθορίζει:
1. οι κανόνες του συστήµατος και
2. πώς ανταµοιβές είναι δεδουλευµένα, παύουν να ισχύουν
και είναι εξοφλούνται.
3. Η λέσχη θα συµµορφώνεται µε όλους τους κανονισµούς που
διέπουν τη συµπεριφορά ενός συστήµατος πίστης.
4. Οι κανονισµοί και οι κανόνες σε σχέση µε το σύστηµα πίστης
λέσχη θα είναι διαθέσιµα.
5. Τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, η λέσχη θα παράσχει
συµµετέχουν τα µέλη και τους επισκέπτες εγγράφως µε µια
δήλωση που ορίζει τι επιβραβεύει το µέλος ή επισκέπτης έχει
προκύψει ως µέρος του συστήµατος πίστης.
6. Ο σύλλογος δεν θα επιτρέψει αυτο-αποκλείονται τα µέλη ή τους
επισκέπτες να συµµετάσχουν ή να παραµείνουν σε
οποιοδήποτε πρόγραµµα επιβράβευσης.
7. Όλες οι γραπτές ανακοινώσεις προς τα µέλη και τους
επισκέπτες σχετικά µε το πρόγραµµα επιβράβευσης πρέπει να
περιλαµβάνει την ακόλουθη δήλωση:
"Συνιστάται ιδιαίτερα που έχετε ορίσει λογική όρια για το χρόνο
και τα χρήµατα που ξοδεύετε τα τυχερά παιχνίδια, και ότι
µπορείτε να κολλήσετε τα όριά σας. Παρακαλώ ρωτήστε
συλλόγου εργαζοµένων της, εάν έχετε προβλήµατα µε τα τυχερά
παιχνίδια σας, συµπεριλαµβανοµένης, της σύστασης και της
διατήρησης των ορίων "
Προ-δεσµευτική στρατηγική
1. Ο σύλλογος ενθαρρύνει τα µέλη και τους επισκέπτες να θέτουν
όρια στο ποσό των χρηµάτων και χρόνου που περνούν για τα
τυχερά παιχνίδια. Τα όρια θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τα
µεµονωµένα µέλη και τους επισκέπτες »συνθήκες.
2. Προκειµένου να βοηθήσει τα µέλη και τους επισκέπτες για να
ρυθµίσετε και να συµµορφώνονται µε τα όρια, ο σύλλογος θα
εµφανιστούν οι κατάλληλες πληροφορίες που συνιστά στα µέλη

7.

8.

και τους επισκέπτες καθορίσει τα όρια και δεν υπερβαίνουν τα
όρια αυτά.
3. Η λέσχη θα διαθέτει επίσης πληροφορίες συνιστούσε στα µέλη
και τους επισκέπτες πώς να αποκτήσετε πρόσβαση στη βοήθεια
στον καθορισµό και την τήρηση των ορίων, αλλά και πώς να
προσδιορίσει τα κίνητρα που οδηγούν σε υπερβολικές δαπάνες
για τα τυχερά παιχνίδια.
4. Η λέσχη θα διαθέτει στα µέλη και τους επισκέπτες και τις
οικογένειές τους ή τους φίλους πληροφορίες σχετικά µε την
πρόσβαση σε υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών στήριξης και η
κυβέρνηση το πρόβληµα του τζόγου στην ιστοσελίδα κρατική
στήριξη:
www.problemgambling, vic.gov.au
5. Όλες οι µηχανές τυχερών παιχνιδιών σε λέσχης γραφεία της
επιτρέπουν ένα µέλος ή επισκέπτη να παρακολουθεί την ώρα
και ποσό χρηµάτων που ξοδεύει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού
µέσω PID οθόνες.
6. Πληροφορίες σχετικά µε την πρόσβαση στις οθόνες PID θα
εµφανίζεται ή / και εξηγούνται από υπάλληλο κατόπιν αιτήµατος.
7. Η λέσχη θα συµµορφώνεται µε όλους τους κανονισµούς σχετικά
µε την προ-δέσµευση σε σχέση µε το παιχνίδι των µηχανών
τυχερών παιχνιδιών.
Αλληλεπίδραση µε τα µέλη και τους επισκέπτες
5. Η λέσχη θα διασφαλίσει ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που είναι
υπεύθυνο για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τον κωδικό
και υπεύθυνου παιχνιδιού για τα µέλη και τους επισκέπτες κατά
τη διάρκεια τις ώρες λειτουργίας του club είναι παράδοση τζόγο
προϊόντα - «το πρόσωπο αυτό".
6. Συνήθως το πρόσωπο αυτό θα είναι ο διαχειριστής της
υπηρεσίας για την αλλαγή.
7. Η λέσχη θα διασφαλίσει ότι το πρόσωπο αυτό γνωρίζει τις
ευθύνες αυτές και πώς να τους εκτελέσουν.
8. Οι εργαζόµενοι θα πρέπει να ενηµερώνονται για το ποιος είναι
το πρόσωπο αυτό για κάθε βάρδια.
9. Ο εργαζόµενος που θα ειδοποιήσει το πρόσωπο αυτό, αν ότι
αυτός / αυτή παρατηρεί ένα µέλος ή επισκέπτη να κάνει ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα:
1. πλησιάζει ένας υπάλληλος και ζητώντας πληροφορίες
για τις υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών πρόβληµα?
2. λέει έναν υπάλληλο που αυτός / αυτή έχει πρόβληµα µαζί
της του παιχνιδιού /?
3. επιδεικνύει σηµάδια αναστάτωσης ή απαράδεκτης
συµπεριφοράς?
4. ενεργεί επιθετικά ή σε ανοικτά αντι-κοινωνική ή
συναισθηµατική τρόπο, συµπεριλαµβανοµένης φυσικά
επιτίθεται µηχανήµατα τυχερών παιχνιδιών ή να κλαίει,
αφού έχει χάσει χρήµατα?
5. παίζει κάθε µέρα για µεγάλο χρονικό διάστηµα και έχουν
δυσκολία αφήνοντας κατά το κλείσιµο φορές?

τυχερών παιχνιδιών για τα υπερβολικά µεγάλα χρονικά
διαστήµατα χωρίς διάλειµµα
7. καθιστά ζητάει να δανειστεί χρήµατα από τους
υπαλλήλους?
8. αποφεύγει την επαφή, ενώ τα τυχερά παιχνίδια και να µη
επικοινωνιακή και αγνοούν το περιβάλλον.
Το πρόσωπο αυτό θα αξιολογήσουν την κατάσταση και να
προβεί άµεσα ρυθµίσεις, όπως το πρόσωπο αυτό κρίνει
σκόπιµο. Οι άµεσες ρυθµίσεις θα περιλαµβάνουν ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα:
1. υποδηλώνουν ότι το µέλος ή επισκέπτη αποµακρυνθούν
από την περιοχή?
2. υποδηλώνουν ότι µέλος ή επισκέπτη να λάβει
αναψυκτικά, σε διαφορετική περιοχή?
3. προσφορά για να καλέσετε ένα ταξί για να λάβει το µέλος
ή το σπίτι των επισκεπτών?
4. Προσφέρετε να επικοινωνήσετε µε έναν φίλο?
5. προσφέρουν το µέλος ή επισκέπτη τη χρήση του
συλλόγου τηλεφώνου του?
6. προσφορά για την παροχή στο µέλος ή επισκέπτη µε
κάποιο αναψυκτικό (π.χ. καφές)?
7. προσέγγιση το µέλος ή επισκέπτη και επιχειρούν να
ξεκινήσουν το µέλος ή επισκέπτη στην κοινωνική
αλληλεπίδραση?
8. παρέχει το µέλος ή επισκέπτη µε όλες τις σχετικές
πληροφορίες για την πρόσβαση σε υπηρεσίες βοήθειας,
συµπεριλαµβανοµένων των αυτο-αποκλεισµό και
οικονοµικές συµβουλές?
9. παρέχει το µέλος ή επισκέπτη µε κάποιο άλλο κατάλληλο
βοήθεια?
10. τίποτα, αν, κατά την εύλογη κρίση του διορισµένου
προσώπου, οποιαδήποτε αλληλεπίδραση µε το µέλος ή
επισκέπτη δεν είναι δικαιολογηµένη.
Το πρόσωπο αυτό θα κάνει κάθε προσπάθεια να είναι
διακριτικοί όταν πλησιάζετε σε µέλος ή επισκέπτη, και να
επιστήσει την προσοχή που το δυνατόν την κατάσταση και το
µέλος ή επισκέπτη.
Αν αυτό το πρόσωπο αυτό θεωρεί ότι η αλληλεπίδραση µε ένα
µέλος ή επισκέπτη είναι δικαιολογηµένη, το πρόσωπο αυτό θα
καταγράψει το περιστατικό στην αρµόδια περιστατικό τζόγου
µητρώο και περιλαµβάνουν τα µέτρα που λαµβάνονται από το
πρόσωπο αυτό.
Εντάξεις στο αρµόδιο µητρώο περιστατικό τυχερά παιχνίδια
µπορεί να υπόκειται στον Privacy Act και το πρόσωπο αυτό θα
εξασφαλίσει τη συµµόρφωση µε τις Εθνικές Αρχές προστασίας
προσωπικών δεδοµένων.
Η λέσχη θα παρέχει εκπαίδευση για όλους τους εργαζοµένους
οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα που του ορίστηκε καθηκόντων
πρόσωπο. Προτάθηκε ατόµων θα εκπαιδευθεί για να γνωρίζει
τους δείκτες του προβληµατικού τζόγου και τις κατάλληλες
6.

10.

11.

12.

13.

14.

απαντήσεις σε προβληµατική συµπεριφορά, και επίσης µε τις
απαιτήσεις του εθνικού απορρήτου Αρχές.
15. Η λέσχη θα συµµορφώνεται µε τους νόµους σχετικά µε την
αρµόδια υπηρεσία του αλκοόλ.
9.

Αλληλεπίδραση µε τους εργαζόµενους
1. Ο σύλλογος εκφράζει την ανησυχία της για την ασφάλεια των
εργαζοµένων της και την αντίληψη ακεραιότητα των τυχερών
παιχνιδιών που πωλούνται από το σύλλογο.
2. εργαζόµενοι αίθουσα τυχερών παιχνιδιών, από το νόµο, δεν
επιτρέπεται να παίξει µηχανές τυχερών παιχνιδιών κατά τη
διάρκεια βάρδιες τους, ακόµη και κατά τα διαλείµµατα µε
βάρδιες τους.
3. Η λέσχη θα υιοθετήσει µια πολιτική σχετικά µε εργαζόµενους
αγορά προϊόντων τα τυχερά παιχνίδια (συµπεριλαµβανοµένου
του παιχνιδιού µηχανές τυχερών παιχνιδιών) και ένα αντίγραφο
της πολιτικής θα πρέπει να περιλαµβάνονται στο χέρι του
προσωπικού του πλοίου και συνδέονται µε οποιοδήποτε
αντίγραφο του κώδικα που έχει διανεµηθεί.
4. Αν δεν το σύλλογο ορίζει άλλως η πολιτική είναι η ακόλουθη:

Οι εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται η αγορά οποιουδήποτε
προϊόντος τυχερών παιχνιδιών, ενώ βρίσκονται σε
υπηρεσία (συµπεριλαµβανοµένου του παιχνιδιού
µηχανήµατα τυχερών παιχνιδιών ή στοιχηµάτων ή την
αγορά λαχείων)

-Οι απασχολούµενοι είναι Εκτός επιτρέπεται η αγορά
οποιουδήποτε προϊόντος τυχερών παιχνιδιών υπό τον
όρο ότι αυτά δεν είναι ενιαία και δεν φορούν ο
εργαζόµενος gaming άδεια ή σύλλογο σήµα ID

Η απαγόρευση των εργαζοµένων την αγορά προϊόντων
τα τυχερά παιχνίδια καλύπτει όλους τους εργαζόµενους,
όχι µόνο εκείνοι οι εργαζόµενοι που παραδίδουν τα
τυχερά παιχνίδια προϊόντων.
5. Αν ο σύλλογος υιοθετεί µια διαφορετική πολιτική µε εκείνη που
ορίζεται στο 9,4 ο σύλλογος πρέπει να συµβουλεύει την VCGR
εγγράφως σχετικά µε την πολιτική και πρέπει να αναµένει
έγκριση της λέσχης την πολιτική της πριν από την εφαρµογή της
πολιτικής. Λέσχες ενθαρρύνονται να συζητήσουν µε το γραφείο
κωδικό οποιαδήποτε αλλαγή στην πολιτική που ορίζεται στο 9,4.
6. Διεξάγονται προγράµµατα επαγγελµατικής ανάπτυξης για τους
εργαζόµενους θα πραγµατοποιηθεί σε ετήσια βάση, σε
συνδυασµό µε την τοπική της Βοήθειας Τζογαδόρους υπηρεσία
ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο φορέα, καθώς ο σύλλογος
καθορίζει.
7. Πληροφορίες σχετικά µε το υπεύθυνο παιχνίδι και υπηρεσίες
στήριξης πρόβληµα τζόγου θα περιλαµβάνονται στο πακέτο
επαγωγή / εγχειρίδιο του προσωπικού παρέχεται σε όλους τους
εργαζόµενους στην έναρξη της εργασίας του µε τον σύλλογο.
8. Η λέσχη θα προσφέρει όλους τους εργαζόµενους που
απασχολούνται µε τον σύλλογο κατά τη στιγµή της εγγραφής

9.

10.

11.

12.

στον κώδικα µε πληροφορίες σχετικά µε τον υπεύθυνο τζόγο και
την υποστήριξη υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών πρόβληµα.
Εάν ένας υπάλληλος λέει άλλο υπάλληλο, ο πρώτος
εργαζόµενος έχει ένα πρόβληµα µε το τζόγο, είτε παρατηρείται
από άλλον υπάλληλο παρουσιάζουν οποιαδήποτε από τις
συµπεριφορές που αναφέρονται στο σηµείο 8.5 πιο πάνω, το
θέµα θα παραπεµφθεί στο διαχειριστή του σωµατείου ή µέλος
του διοικητικού συµβουλίου που θα απαντά σύµφωνα µε τη
ρήτρα 8.6 πιο πάνω.
Αν ένας εργαζόµενος έχει προβλήµατα µε τα τυχερά παιχνίδια,
και λέσχης δραστηριότητες του µπορούν να φιλοξενήσουν τη
συγκεκριµένη υπάλληλο που ορίζεται καθήκοντα που δεν
αφορούν την εργασία µε τα προϊόντα τα τυχερά παιχνίδια, ο
εργαζόµενος και ο σύλλογος µπορεί να συµφωνήσουν να
αλλάξουν εργαζόµενου καθηκόντων του.
Για τον καθορισµό ποια δράση είναι κατάλληλη σε περιπτώσεις
που εµπεριέχουν έναν υπάλληλο, η λέσχη θα διασφαλίζει ότι
κάθε προσπάθεια να είναι διακριτικοί και να επιστήσει την
προσοχή που το δυνατόν την κατάσταση και στον εργαζόµενο.
Τα µέτρα που λαµβάνονται σύµφωνα µε αυτή τη ρήτρα, θα
καταγράφονται σε αρχείο της απασχόλησης εργαζόµενο το, και
όχι για την υπεύθυνη περιστατικό παιχνιδιού µητρώο.
Αντίγραφα κάθε εγκλείστων στις απασχόλησης του αρχείου
µισθωτό γίνει σύµφωνα µε αυτή τη ρήτρα, θα είναι στη διάθεση
των επιθεωρητών VCGR κατόπιν αιτήµατος.

10.

Αλληλεπίδραση µε την υποστήριξη των υπηρεσιών τυχερών
παιχνιδιών πρόβληµα
1. Η λέσχη θα διατηρεί τακτική επαφή µε τους τοπικούς παίκτες
Βοήθεια Υπηρεσίας ή / και άλλες σχετικές υπηρεσίες
υποστήριξης παιχνίδι προβλήµατος.
2. Τουλάχιστον σε ετήσια βάση ο σύλλογος θα καλέσει τις τοπικές
Τζογαδόροι Βοήθεια στο προσωπικό ή / και άλλων σχετικών
υπηρεσιών και του προσωπικού υποστήριξης πρόβληµα των
τυχερών παιχνιδιών για να συναντηθεί µε ανώτερους
υπαλλήλους ή / και των µελών του διοικητικού συµβουλίου στις
συλλόγου εγκαταστάσεις του.
3. Η λέσχη θα καταγράφουν τα στοιχεία κάθε επαφή µε τους
παίκτες Βοήθεια Υπηρεσίας ή / και άλλες σχετικές υπηρεσίες
υποστήριξης πρόβληµα του εθισµού στο τζόγο του µητρώου
συµβάντων υπεύθυνοι.
4. Η λέσχη θα διαθέτει στα µέλη της, τους επισκέπτες και τους
εργαζοµένους τις δηµοσιεύσεις και τα στοιχεία επικοινωνίας του
τοπικού Τζογαδόροι Βοήθεια Υπηρεσίας και / ή άλλων σχετικών
πρόβληµα µε το τζόγο υπηρεσίες υποστήριξης.

11.

Παράπονα σχετικά µε τον κώδικα
1. Η λέσχη θα προσυπογράψουν την ICRP διαχειρίζεται το
γραφείο ICRP.

Η ICRP συµµορφώνεται µε όλες τις νοµοθετικές απαιτήσεις, τις
σχετικές υπουργικές κατευθύνσεις και έχει εγκριθεί από το
VCGR.
3. Η λέσχη θα διαθέτει στα µέλη και τους επισκέπτες πληροφορίες
σχετικά µε το ICRP, συµπεριλαµβανοµένων:
1. πώς να κάνει καταγγελία?
2. η διαδικασία για την επίλυση της καταγγελίας?
3. ανεξάρτητης αξιολόγησης των αποφάσεων που
λαµβάνονται από τον σύλλογο για µέλος ή επισκέπτη
καταγγελίες?
4. πώς οι πληροφορίες σχετικά µε τα παράπονα θα πρέπει
να συλλέγονται και διατηρούνται?
5. πώς VCGR θα βοηθηθούν για την παρακολούθηση της
συµµόρφωσης µε τη διαδικασία παραπόνων.
2.

12.

Η συµµόρφωση µε την απαγόρευση των τυχερών παιχνιδιών
από ανηλίκους
1. Τυχερά παιχνίδια από ανήλικους απαγορεύονται, και οι ανήλικοι
δεν επιτρέπεται να εισέλθουν αίθουσες τυχερών παιχνιδιών.
2. Η λέσχη θα διασφαλίσει ότι τα σηµεία βρίσκονται σε κάθε
είσοδο της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών που απαγορεύει στους
ανήλικους από την είσοδο της αίθουσας τυχερών παιχνιδιών.
3. Η λέσχη θα διασφαλίσει ότι όλοι οι εργαζόµενοι ζητούν
εξακρίβωση της ηλικίας όταν είναι αµφίβολο εάν ένα µέλος ή
επισκέπτη είναι τουλάχιστον 18 ετών.
4. Για τους σκοπούς της επαλήθευσης της ηλικίας, τα ακόλουθα
έγγραφα αποδεκτή απόδειξη της ηλικίας τους:

Απόδειξη της κάρτας ηλικία

Δίπλωµα οδήγησης

µαθητών άδεια Victorian

Διαβατήριο

Βασικά κάρτα
5. Ανάλογα µε την περίπτωση επαλήθευσης δεν µπορούν να
παραχθούν, το µέλος ή επισκέπτης θα ζητηθεί να εγκαταλείψουν
την αίθουσα τυχερών παιχνιδιών και / ή δεν θα προβάλλονται µε
οποιοδήποτε προϊόν παιχνιδιού.

13.

Το περιβάλλον τυχερών παιχνιδιών
1. Για να βοηθήσει τα µέλη και τους επισκέπτες να γνωρίζουν το
πέρασµα του χρόνου, ο σύλλογος θα τοποθετήσει ρολόγια
περίπου συλλόγου εγκαταστάσεις του.
2. Η λέσχη θα διασφαλίσει ότι ανακοινώσεις οι οποίες
περιλαµβάνουν την ώρα της ηµέρας είναι τακτικές γίνονται στην
αίθουσα τυχερών παιχνιδιών. Οι ανακοινώσεις θα µπορούσαν
να γίνουν σε ώρες διάλειµµα για καφέ ή / και την ώρα των
γευµάτων.
3. Εάν η ανακοίνωση που προβλέπεται στην ανωτέρω ρήτρα 13.2
δεν γίνεται από ένα αυτοµατοποιηµένο σύστηµα το πρόσωπο
αυτό θα καταγράψει τη στιγµή που η ανακοίνωση θα γίνει.

4.

Ο εργαζόµενος που θα ειδοποιήσει το πρόσωπο αυτό, εφόσον
οι προκηρύξεις εργαζόµενο ή επισκέπτη τυχερά παιχνίδια µέλος
για µεγάλο χρονικό διάστηµα και έχουν δυσκολία αφήνει την
ώρα του κλεισίµατος, καθώς και το πρόσωπο αυτό θα ενεργεί
σύµφωνα µε τη ρήτρα 8.6.

14.

Οι χρηµατοοικονοµικές συναλλαγές
1. Ο σύλλογος δεν θα σε µετρητά των µελών και επισκεπτών
"ελέγχων εκτός το µέλος ή επισκέπτης έχει συµφωνήσει
προηγουµένως µε τη διαχείριση του συλλόγου για την
εξαργύρωση του / checks της.
2. Ακόµη και όταν υπάρχουν διατάξεις πριν ληφθεί µέτρα για την
είσπραξη επιταγών, ο σύλλογος δεν µπορεί να µε επιταγές σε
µετρητά νόµου για οποιοδήποτε µέλος ή επισκέπτη για
περισσότερο από $ 400 την ηµέρα.
3. Σύµφωνα µε το νόµο, τα κέρδη ή οι συσσωρευµένες πιστώσεις
$ 1.000 ή περισσότερα από τα µηχανήµατα τυχερών
παιχνιδιών, πρέπει να καταβάλλεται εξ ολοκλήρου µε επιταγή, η
οποία ελέγχει δεν πρέπει να καταστεί πληρωτέα σε µετρητά.
4. Τα µέλη και οι επισκέπτες µπορούν να ζητούν τα κέρδη ή / και
συσσωρευµένες πιστώσεις λιγότερο από $ 1,000 από τα
µηχανήµατα τυχερών παιχνιδιών, καθώς και τα κέρδη ή / και
πιστώσεων από άλλα προϊόντα τυχερών παιχνιδιών θα πρέπει
να καταβάλλονται σε µετρητά ή / και ελέγχου. Η λέσχη θα
συµµορφώνεται µε ένα τέτοιο αίτηµα.
5. Η λέσχη θα διατηρήσει µια πληρωµή βραβείο µητρώου στο
οποίο καταγράφονται η καταβολή σηµαντικών βραβείων για τα
τυχερά παιχνίδια προϊόντων, συµπεριλαµβανοµένων, αλλά δεν
περιορίζονται σε, οι έλεγχοι πληρωµές πάνω από $ 1.000. Το
µητρώο πληρωµή βραβείο θα είναι στη διάθεση των
επιθεωρητών VCGR κατόπιν αιτήµατος.
6. Οι εγγραφές στο µητρώο πληρωµής βραβείο µπορεί να
υπόκειται στον Privacy Act και ο σύλλογος θα συµµορφωθεί µε
την Εθνική Απορρήτου Αρχές σχετικά µε το µητρώο πληρωµή
βραβείο.
7. Η παροχή των µηχανών τυχερών παιχνιδιών και στοιχηµάτων
εξαρτάται από την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων
από παράνοµες δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της
Τροµοκρατίας πράξη. Ο σύλλογος έχει υιοθετήσει το ClubsVIC
AML / CTF Πρόγραµµα και η λέσχη θα διασφαλίσει ότι όλες οι
οικονοµικές συναλλαγές συµµορφώνονται µε τις ClubsVIC AML
/ CTF Πρόγραµµα και η AML / CTF πράξη.
8. Η λέσχη θα παρέχει πληροφορίες σχετικά µε:
1. λέσχης Η πολιτική της σχετικά µε την είσπραξη
επιταγών, και
2. τρόπο µε τον οποίο τα µέλη και οι επισκέπτες µπορούν
να έχουν κέρδη µε επιταγή.

15.

Διαφήµιση και προωθήσεις

Η λέσχη θα διασφαλίσει ότι όλες οι διαφηµιστικές και
προωθητικές ενέργειες που σχετίζονται µε τα τυχερά παιχνίδια
που αναλαµβάνονται από ή για λογαριασµό της οµάδας:
1. συµµορφώνονται µε τον κώδικα διαφήµισης
δεοντολογίας που εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή
Ένωση Εθνικών Διαφηµιστών (AANA) αντίγραφο των
οποίων διατίθεται σε www.aana.com.au / codes.html ?
2. δεν είναι ψευδείς, παραπλανητικές ή απατηλό όσον
αφορά τις πιθανότητες, δώρα ή πιθανότητες να κερδίσει?
3. έχει την συναίνεση οποιουδήποτε ατόµου που
αναγνωρίζεται ότι έχει κερδίσει δώρο πριν τη
δηµοσίευση?
4. δεν πρέπει να προσβλητικής ή αισχρής φύσης?
5. δεν δηµιουργούν την εντύπωση ότι ο τζόγος είναι µια
λογική στρατηγική για οικονοµική βελτίωση?
6. δεν την προώθηση της κατανάλωσης αλκοόλ κατά την
αγορά προϊόντων τα τυχερά παιχνίδια?
7. συµµορφώνονται µε τους κανονισµούς που διέπουν τη
διαφήµιση των προϊόντων τυχερών παιχνιδιών που
περιλαµβάνουν αλλά δεν περιορίζονται στον πλήρη
απαγόρευση των ανεπιθύµητων διαφηµιστικών των
µηχανών τυχερών παιγνίων έξω από την αίθουσα
τυχερών παιχνιδιών.
2. Πριν από τη δηµοσίευση, ο σύλλογος θα αξιολογήσει όλες τις
διαφηµίσεις και την προώθηση των τυχερών παιχνιδιών
προϊόντων κατά AANA είναι ο κώδικας δεοντολογίας και την
παρούσα ρήτρα.
3. Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς το αν µια διαφήµιση ή την
προώθηση συνάδει µε AANA του κώδικα της ηθικής και / ή η
ρήτρα αυτή, ο σύλλογος µπορεί να παραπέµψει το διαφηµιστικό
µήνυµα στο γραφείο κώδικα για γνωµοδότηση.
4. Παρά το γεγονός ότι ο σύλλογος θα συµµορφώνεται µε AANA
του κώδικα της ηθικής, οποιαδήποτε καταγγελία σχετικά µε τη
διαφήµιση και προωθητικές ενέργειες του συλλόγου θα γίνεται
σύµφωνα µε τις ICRP (βλέπε σηµείο 11) και όχι από το
Διαφηµιστικών Προτύπων εκδίκασης προσφυγών.
1.

16.

Επανεξέταση της διαδικασίας
1. Υπάλληλος ανατροφοδότηση
1. Η λέσχη θα διασφαλίσει ότι ένας εργαζόµενος κώδικας
φόρµα επικοινωνίας είναι διαθέσιµο µε τον αρµόδιο
µητρώο συµβάν παιχνιδιού.
2. της επαγωγής πακέτο club του / εγχειρίδιο του
προσωπικού παρέχεται σε όλους τους εργαζόµενους
σχετικά µε την έναρξη της εργασίας µε τον σύλλογο θα
περιλαµβάνει συµβουλές για το πώς οι εργαζόµενοι
µπορούν να παράσχουν πληροφορίες για τη λειτουργία
του κώδικα, συµπληρώνοντας τη φόρµα επικοινωνίας
των εργαζοµένων που είναι διαθέσιµες µε την r
esponsible περιστατικό τυχερών παιχνιδιών µητρώο .

Η λέσχη θα προσφέρει όλους τους εργαζόµενους που
απασχολούνται µε τον σύλλογο κατά τη στιγµή της
εγγραφής στον κώδικα µε πληροφορίες για το πώς οι
εργαζόµενοι µπορούν να παράσχουν πληροφορίες για τη
λειτουργία του κώδικα, συµπληρώνοντας τη φόρµα
επικοινωνίας των εργαζοµένων που είναι διαθέσιµες µε
την r esponsible περιστατικό τυχερών παιχνιδιών µητρώο.
4. Στο τέλος της κάθε βάρδιας το πρόσωπο αυτό θα
συλλέξει συµπληρωµένες φόρµες ανατροφοδότηση των
εργαζοµένων και να παραδώσει τους για τη διαχείριση
σύλλογο.
5. Η διαχείριση σύλλογος θα εξετάσει το συµπληρωµένο
έντυπο της ανατροφοδότησης των εργαζοµένων και:
1. εάν αυτό το ζήτηµα µπορεί να αντιµετωπιστεί σε
επίπεδο συλλόγων, η διοίκηση θα λάβει τα
κατάλληλα µέτρα, το αρχείο το συµπληρωµένο
έντυπο µε την r esponsible περιστατικό τυχερών
παιχνιδιών µητρώο και να επισυνάψετε αντίγραφα
των τυχόν συµπληρωµένα δελτία στις ετήσιας
αναθεώρησης?
2. εάν αυτό το ζήτηµα αφορά συστηµικό πρόβληµα
σε σχέση µε τον κώδικα, το θέµα θα παραπεµφθεί
στο γραφείο κώδικα για την εξέταση της και τα
κατάλληλα µέτρα, τα οποία µπορεί να
περιλαµβάνει την εφαρµογή στην VCGR για µια
τροποποίηση του κώδικα.
6. Όλα τα συµπληρωµένα έντυπα ανατροφοδότηση των
εργαζοµένων θα διατηρηθούν από τη διοίκηση της
λέσχης και τίθενται στη διάθεση VCGR επιθεωρητές
κατόπιν αιτήµατος.
Τα σχόλιά
1. Κάθε χρόνο πριν από τις 28 Φεβρουαρίου ο σύλλογος
θα στείλει στα µέλη µία φόρµα επικοινωνίας µέλος για τα
µέλη να συµπληρώσουν και να επιστρέψει στο σύλλογο.
2. Το γραφείο κώδικας µπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να
χορηγούν παράταση χρόνου για τη διανοµή του µέλους
φόρµα επικοινωνίας.
3. Η διαχείριση σύλλογος θα εξετάσει το συµπληρωµένο
έντυπο σχολίων µέλος και:
1. εάν αυτό το ζήτηµα µπορεί να αντιµετωπιστεί σε
επίπεδο συλλόγων, η διοίκηση θα λάβει τα
κατάλληλα µέτρα και το αρχείο το συµπληρωµένο
έντυπο µε την r esponsible περιστατικό τυχερών
παιχνιδιών µητρώο και να επισυνάψετε αντίγραφα
των τυχόν συµπληρωµένα δελτία στις ετήσιας
αναθεώρησης?
2. εάν αυτό το ζήτηµα αφορά συστηµικό πρόβληµα
σε σχέση µε τον κώδικα, το θέµα θα παραπεµφθεί
στο γραφείο κώδικα για την εξέταση της και τα
κατάλληλα µέτρα, τα οποία µπορεί να
3.

2.

3.

4.

17.

περιλαµβάνει την εφαρµογή στην VCGR για
τροποποίηση του κώδικα.
4. Όλα τα συµπληρωµένα έντυπα ανατροφοδότηση µέλος
θα διατηρηθεί από τη διοίκηση σύλλογο και τίθενται στη
διάθεση VCGR επιθεωρητές κατόπιν αιτήµατος.
Club ανατροφοδότηση
1. Η λέσχη θα ολοκληρώσει την «φόρµα αναθεώρηση
κώδικα" πριν από τις 31 Μαρτίου κάθε έτους.
2. Το γραφείο κώδικας µπορεί, κατόπιν αιτήσεως, να
χορηγούν παράταση χρόνου για τη συµπλήρωση του
εντύπου επανεξέτασης κώδικα.
3. Το συµπληρωµένο έντυπο επανεξέταση κώδικας θα
τηρείται από τον σύλλογο σε σύλλογο της εγκαταστάσεις
του µαζί µε κάθε εργαζόµενο ή ζωοτροφή µέλος πλάτη
µορφές που παρελήφθησαν µέσω του προηγούµενου
έτους.
Υποστήριξη Επικοινωνία Υπηρεσίες
1. Κάθε χρόνο πριν από τις 31 Μαρτίου στο γραφείο
κωδικό θα αποστείλει προς το Συµβούλιο των παικτών
Βοήθεια Υπηρεσιών σε στήριγµα φόρµα σχολίων
υπηρεσίες για την ολοκλήρωση και την επιστροφή στο
τελωνείο κωδικό έως τις 15 Απριλίου.
2. Πριν από τις 30 Απριλίου κάθε έτους, το γραφείο
κώδικας θα προβεί σε έρευνα των ολοκληρωµένων
µορφών συλλόγων »και µια γενική αποτίµηση του κώδικα
(συµπεριλαµβανοµένης της εξέτασης των καταγγελιών
που έλαβε) για να αξιολογήσει τη λειτουργία και
αποτελεσµατικότητα του κώδικα.
3. Το γραφείο κώδικας θα κάνει τις κατάλληλες αλλαγές
στον κώδικα και θα επιδιώξει την έγκριση των αλλαγών
αυτών µε την VCGR.
4. Μετά την έγκριση των αλλαγών, το γραφείο κώδικας θα
συµβουλεύει τον σύλλογο και να παρέχει ο σύλλογος µε
τα κατάλληλα έγγραφα.

Κατάρτιση και κίνητρα των εργαζοµένων
1. Όλοι οι υπάλληλοι του συλλόγου που ασχολούνται µε την
παράδοση των προϊόντων τυχερών παιχνιδιών θα λάβουν
κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά το περιεχόµενο και τη
λειτουργία του κώδικα.
2. Η εκπαίδευση µπορεί να παραδοθεί σε κάθε έναν ή
περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους:
1. όσον αφορά στους εργαζοµένους τυχερών παιχνιδιών, ο
εργαζόµενος συµπληρώνει µια υπεύθυνη υπηρεσία
φυσικά παιχνιδιών (ή επαναληπτικά µαθήµατα), το οποίο
µάθηµα περιλαµβάνει ένα στοιχείο σχετικά µε τη
λειτουργία του κώδικα και θεωρείται από το τελωνείο τον
κωδικό?
2. ενηµερώσεις κατά τις συνεδριάσεις του προσωπικού?

οι εργαζόµενοι συµµετέχουν σε εκπαιδευτικά σεµινάρια
κωδικό που διεξάγονται από το γραφείο κωδικό?
4. µαθήµατα κατάρτισης των εργαζοµένων που
διενεργήθηκε στις συλλόγου εγκαταστάσεις της και
εγκρίθηκε από το γραφείο κωδικό.
3. Κάθε συχνότητα µη συµµόρφωσης µε τον Κώδικα από έναν
εργαζόµενο θα οδηγήσει σε διορθωτικά µέτρα που λαµβάνονται
από τον εργοδότη έναντι του εργαζοµένου και επανειληµµένη µη
συµµόρφωση θα οδηγήσει σε πειθαρχικές κυρώσεις.
4. Ετήσιες αξιολογήσεις των επιδόσεων για όλους τους
εργαζόµενους θα περιλαµβάνει την αξιολόγηση του υπαλλήλου
της δέσµευσης της προς και συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του
κώδικα. Η επανεξέταση των επιδόσεων θα περιλαµβάνει
ερωτήσεις σχετικά µε τις απαιτήσεις του Κώδικα και τον
αντίκτυπό του υπαλλήλου, και εάν ο υπάλληλος έχει
ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.
18. Πώς να προσυπογράψει τον κώδικα
1. Η λέσχη θα παρουσιάσει τον κώδικα στην επιτροπή / διοικητικό
συµβούλιο του συλλόγου και η επιτροπή / συµβούλιο θα
επιλύσει επισήµως να προσυπογράψουν τον κώδικα.
2. Η λέσχη θα ισχύει για το γραφείο κώδικα για την εγγραφή στον
κώδικα.
3. Το γραφείο κώδικας θα αξιολογήσει την εφαρµογή και να
καθορίσει εάν θα εγκρίνει ή θα απορρίψει την αίτηση και
ενηµερώνει τον σύλλογο αµέσως την αποφασιστικότητά της.
4. Αν αυτό το γραφείο ο κώδικας καθορίζει να απορρίψει την
αίτηση, το γραφείο κώδικας θα προσφέρει ο σύλλογος µε τους
λόγους της απόρριψης.
5. Η λέσχη θα είναι ελεύθερα να υποβάλουν εκ νέου αίτηση
εγγραφής στον κώδικα.
6. Αν αυτό το γραφείο κωδικό εγκρίνει την αίτηση, ο σύλλογος θα
συµβουλεύει την VCGR ότι ο σύλλογος έχει προσυπογράψει τον
κώδικα.
7. Το γραφείο κώδικα µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να καθορίσει ότι ο
σύλλογος δεν είναι το κατάλληλο σύλλογο να προσυπογράψει
τον κώδικα και, µετά την παροχή του συλλόγου µε την
κατάλληλη ευκαιρία για την αντιµετώπιση των ζητηµάτων, το
γραφείο κωδικός µπορεί να αποµακρύνει τον σύλλογο από την
υπαγωγή στην εγγραφή κωδικό .
8. Αν ένα σωµατείο αποβάλλεται από τον κώδικα, το τελωνείο
κώδικας θα ενηµερώσει τον σύλλογο και VCGR.
3.

