KASYNO
Dysponujemy dwunastoma stołami do gry – ruletka, black jack, poker oraz
kości. Taka ilość stołów pozwala na zorganizowanie aktywnej imprezy
kasynowej dla 300 osób. Uczestnicy bawią się do 6h współ-rywalizując przy
stołach - decyduje szczęście i spryt graczy. Każdy z uczestników dostaje
żetony, a pod koniec zabawy wyłaniamy zwycięzcę. Proponujemy również
druk specjalnych, firmowych banknotów o różnych nominałach z logo firmy
i zdjęciami kadry zarządzającej. Gracz wymienia banknoty na żetony u
krupiera. MINI KASYNO MOŻE BYĆ PODSTAWĄ DOSKONAŁEJ ZABAWY W
KLIMACIE LAT 20-30 lub WESTERN CITY.
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RULETKA – prosta gra dla początkujących graczy, na specjalnym
stole obstawiamy numery, kolory, liczby parzyste itp. W różnych i
dowolnych kombinacjach ustalonych przez graczy. Krupier
uruchamia koło ruletki i w ruch puszcza kulę, która wskazując cyfrę
wyłania zwycięzców.
BLACK JACK – gra losowa z 4 lub 6 taliami po 52 karty.
Tasowane ręcznie, umieszczone w podajniku. Gracz obstawia
kwotowo pole i rozpoczyna grę przeciwko krupierowi. Każdy
otrzymuje po 2 karty i za zadanie ma uzyskać w otrzymanych
kartach sumaryczny wynik większy niż krupier, ale nie
przekraczający 21. Przekroczenie 21 tzw. FURA wyklucza z
rozdania gracza a wynik dokładny 21 to black jack.
POKER – tradycyjna gra karciana. Uczestnicy grają między sobą
wymieniając maksymalnie po 3 karty tak, aby dobrać do pary,
trójki, karety, fulla, strita czy POKERA. Wygrany zabiera całą pule
ze stołu.
KOŚCI – gra w kości może się odbywać według kilku scenariuszy.
Proponujemy jeden z poniższych. OPCJA I – gracze obstawiają
liczby parzyste lub nieparzyste, OPCJA II – gracze obstawiają
wynik rzutu kośćmi poniżej lub powyżej 7 lub 9 oczek, OPCJA III –
gracze obstawiają dokładny wynik rzutu kośćmi, OPCJA IV –
gracze muszą wyrzucić wynik wyższy niż krupier i OPCJA V –
gracze grają kośćmi w pokera.

KALKULACJA
Proponujemy wynajem 3 stołów w optymalnym pakiecie (ruletka, black jack i poker).
Maksymalna iość osób bawiących się przy 3 stołach: 50.
Koszt 3.500,- zł
W cenie: 3 stoły obsługiwane przez profesjonalnych krupierów, oświetlenie stołów, nastrojowa
muzyka elektroniczna.
Opcjonalnie: Koszt druku specjalnych banknotów – 400 zł.

Wszystkie powyższe ceny to kwoty NETTO. Należy do nich doliczyć 23% VAT.
Każdy z powyższych punktów proszę traktować jak propozycję, którą możemy
przedyskutować i zmodyfikować tak, aby optymalnie wyjść na przeciw Państwa
potrzebom. Czekamy na opinie i sugestie.
Zapraszamy do kontaktu!

Hotel: Dwór Konstancin *** | ul. Od Lasu 23, 05-510 Konstancin- Jeziorna | tel. 22 754 72 72 | dworkonstancin.pl
Atrakcje zapewnia: Extreme Solutions Group | ul. Związku Walki Młodych 22, 02-786 Warszawa | tel. 22 644 03 15 |www.esg.pl

