PA M I ĘTA J , ŻE :

Gry on-line tylko za punkty, a następnie jako kolejny stopień wtajemniczenia
- za pieniądze, w których oferowane
są wygrane - są GRAMI HAZARDOWYMI.
Zakazane jest uczestniczenie w grach
hazardowych urządzanych przez sieć
Internet przez nieuprawnione podmioty.

Jeżeli stwierdzisz oferowanie
nielegalnych gier hazardowych
przez sieć Internet
- poinformuj o tym
dzwoniąc pod nr telefonu
800 060 000

Wykaz podmiotów, które prowadzą
legalną działalność w zakresie urządzania
zakładów wzajemnych w sieci Internet
lub w zakresie gier hazardowych w ramach
monopolu państwa, znajduje się na stronie
internetowej Ministerstwa Finansów
pod adresem:

lub wyślij e-mail:
powiadomKAS@mf.gov.pl

Rodzicu,
czy masz wiedzę
na temat zagrożeń
związanych
z nielegalnymi
grami hazardowymi

www.finanse.mf.gov.pl/inne-podatki/podatek-od-gier/
gryhazardowe-przez-internet

w sieci Internet,
na które narażone
www.mf.gov.pl

jest Twoje dziecko
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Badania przeprowadzone przez CBOS
potwierdzają, że stale wzrasta udział
grających w nielegalnie urządzanych grach
hazardowych:

Osoby niepełnoletnie - jako mniej
dojrzałe emocjonalnie od dorosłych
- są bardziej podatne na negatywne
zjawiska płynące z Internetu
- w tym hazard on-line.

młodocianych poniżej 18 lat
2,8% ogółu grających oraz
osób w wieku 18-24 lata
13,4% ogółu grających.

Gry hazardowe on-line bardzo silnie
uzależniają i porównywane
są do najcięższych uzależnień.

UZALEŻNIENIE OD HAZARDU
JEST CHOROBĄ, A JEJ SKUTKI
DOTYKAJĄ NIE TYLKO GRACZY
ALE TAKŻE ICH RODZINY

Internet wykorzystywany jest
przez podmioty nielegalnie urządzające
gry hazardowe z uwagi na powszechny
dostęp do niego w szczególności ludzi
młodych, traktujących coraz częściej
hazard w sieci jako formę rozrywki.
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Urządzanie i prowadzenie gier
hazardowych jest regulowane
i nadzorowane przez państwo,
jako szczególnie wrażliwe ze względów
społecznych i ekonomicznych, niosące
realne zagrożenie uzależnienia
od hazardu.

Aktem prawa normującym ten obszar
jest ustawa z dnia 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 165 j.t. ze zm.).

W legalnych grach hazardowych mogą
uczestniczyć wyłącznie osoby,
które ukończyły 18 lat, a podmiot
je urządzający ma obowiązek
nadzorowania tego wymogu.

