Extras din Codul Comittee of Advertising Practice (CAP)
16. Jocuri de noroc
Origine
Termenul de "joc de noroc" este reprezentat de conceptele de joc și pariu, astfel cum au
fost ele deﬁnite prin Legea Jocurilor de Noroc din 2005, și pariuri pe interval. Pentru
regulile privind comunicările comerciale pentru loterie, a se vedea Secțiunea 17.
Cadrul legal cu privire la jocurile de noroc, în Marea Britanie, incluzând cerințele privind
operatorii licențiați, a fost stabilit prin Legea jocurilor de noroc din 2005 (astfel cum a fost
modiﬁcată). Legea jocurilor de noroc din 2005 nu se aplică în afara Marii Britanii. În
momentul în care se va lua în considerare realizarea unei forme de publicitate cu privire la
un produs asociat jocurilor de noroc, pe teritoriul Irlandei de Nord și a Insulelor din
Canalul Manecii, se va solicita consiliere juridică.
Pariurile pe interval pot ﬁ promovate ca o investiție în baza Legii Serviciilor Financiare și a
Piețelor din 2000 (astfel cum a fost modiﬁcată) (FSMA), a Legii Serviciilor Financiare și a
Piețelor din 2000 (Promovare Financiară), a Ordinului din 2005 (astfel cum a fost
modiﬁcat) și a altor norme și orientări ale Autorității Conduitei Financiare (a se vedea
Cadrul legislativ, Secțiunea 14, Produse Financiare). Un "pariu pe interval" este un contract
diferit față de cel pentru jocuri de noroc, astfel cum este deﬁnit în glosarul din FCA
Handbook.
Regulile din această secțiune se aplică comunicărilor de marketing pentru produsele de
jocuri de noroc de tip "joacă pentru bani" precum și comunicărilor de marketing pentru
produsele de jocuri de noroc de tip "joacă gratis", care oferă șansa de a câștiga un premiu
sau direcționează consumatorul, în mod explicit sau implicit, către un produs de jocuri de
noroc de tip ”joacă pentru bani”, ﬁe on-shore, ﬁe oﬀ-shore.
Aceste norme nu urmăresc limitarea comunicărilor de marketing care sunt responsabile
din punctul de vedere al combaterii problemelor asociate jocurilor de noroc și cu privire la
care este improbabil să promoveze un brand sau un tip de jocuri de noroc.
Cu excepția situațiilor în care ilustrează sau se referă la jocuri de noroc, această secțiune
nu se aplică comunicărilor de marketing pentru evenimentele sau spațiile destinate
activităților recreative care nu sunt asociate jocurilor de noroc, spre exemplu, hoteluri,
cinematografe, piste de bowling sau patinoare, care sunt parte din același complex în care
se desfășoară sau există, în mod separat, evenimente de jocuri de noroc sau spații
destinate jocurilor de noroc.
În înțelesul acestei secțiuni, "copii" sunt considerate persoanele care au vârsta de 15 ani sau
mai puțin, iar "persoanele tinere" sunt acele persoane care au vârsta de 16-17 ani.

Principiu

Regulile din această secțiune sunt realizate astfel incat să asigure faptul că acele
comunicări de marketing pentru produsele de jocuri de noroc sunt responsabile, din
punct de vedere social, ținând cont, în special, de necesitatea protejării copiilor, a
persoanelor tinere sub 18 ani și a altor persoane vulnerabile, de la a ﬁ prejudiciați sau
exploatati prin publicitatea care ilustrează sau promovează jocuri de noroc.

Reguli
16.1.

Comunicările de marketing privind jocurile de noroc trebuie să ﬁe responsabile din
punct de vedere social, ținând cont în special, de necesitatea protejării copiilor, a
persoanelor tinere și a altor persoane vulnerabile, de la a ﬁ prejudiciați sau
exploatati.

16.2.

În conformitate cu regula 1.2, spiritul și litera regulilor din prezenta secțiune se vor
aplica indiferent dacă se arată sau se face referire la un produs de jocuri de noroc.

16.3.

Comunicările de marketing nu trebuie:

16.3.1. să ilustreze, să sprijine sau să încurajeze un comportament în cadrul jocurilor de
noroc care este iresponsabil sau care ar putea prejudicia din punct de vedere
ﬁnanciar, social sau emoțional
16.3.2. să exploateze susceptibilitatea, aspirația, credulitatea, lipsa de experiență sau de
cunoaștere a copiilor, persoanelor tinere sau a altor categorii de persoane
vulnerabile
16.3.3. să sugereze ideea că jocurile de noroc pot oferi o evadare din problemele personale,
profesionale sau educaționale, cum ar ﬁ singurătatea sau depresia
16.3.4. să sugereze faptul că jocurile de noroc pot ﬁ considerate o soluție la problemele
ﬁnanciare, o alternativă a locului de muncă sau o modalitate de a obține siguranță
ﬁnanciară
16.3.5. să ilustreze jocurile de noroc ca ﬁind indispensabile sau ca reprezentând o
prioritate în viață; spre exemplu jocul de noroc să devină prioritar în fața familiei, a
prietenilor sau a angajamentelor profesionale sau educaționale
16.3.6. să sugereze faptul că jocurile de noroc pot spori calitățile personale, spre exemplu
să îmbunătațească imaginea sau stima de sine sau că reprezintă o modalitate de a
câștiga control, superioritate, recunoaștere sau admirație
16.3.7. să sugereze inﬂuență socială asupra jocurilor de noroc și nici să discrediteze
abstinența
16.3.8. să socieze jocurile de noroc cu seducția, succesul sexual sau cu o atractivitate
crescută
16.3.9. să ilustreze jocurile de noroc într-un context de duritate sau să asocieze jocurile de
noroc cu capacitatea de adaptare sau cu indiferența
16.3.10.să sugereze faptul că jocurile de noroc reprezintă un cult religios
16.3.11. să sugereze faptul că jocurile de noroc solitare sunt preferabile jocurilor de noroc
sociale
16.3.12. să prezinte riscul de a exercita o atracție deosebită asupra copiilor sau persoanelor
tinere, în special prin reﬂectarea sau asocierea cu cultura tinerilor
16.3.13. să ﬁe adresate în mod direct persoanelor sub 18 ani (sau 16 ani pentru terenuri de
fotbal, jocuri de noroc cu șanse egale [sub forma unui permis pentru obținerea unui
premiu sau într-un centru licențiat de recreere pentru familie], premiu obținut în
urma jocului de noroc [la un centru nelicențiat de recreere sau la un târg de turism]

sau sloturi de categoria D) prin selectarea canalelor media sau a contextului în care
să apară;
să includă un copil sau o persoană tanara. Nicio persoană care nu are sau care pare
a nu avea 25 de ani împliniți nu poate ﬁ ilustrată sau redată jucând un rol important
în asociere cu jocurile de noroc. Nicio persoană nu poate avea un comportament
adolescentin, juvenil sau grosolan.
16.3.14.Persoanele care nu au împlinit sau par a nu ﬁ împlinit 25 de ani (18 – 24 de ani) pot
ﬁ ilustrate interpretând un rol semniﬁcativ în cadrul comunicărilor de marketing
care sunt redate în modalități prin care un pariu poate ﬁ plasat direct prin
intermediul unei facilități tranzacționale cum ar ﬁ, spre exemplu, propria pagina de
internet a operatorului de jocuri de noroc. Persoana în cauză poate ﬁ utilizată
exclusiv pentru a ilustra selecții de pariuri speciﬁce în cadrul cărora persoana în
cauză este cubiectul pariului oferit. Imaginea sau alta ilustrare utilizată trebuie să
ﬁe indicată în contextul unui pariu și nu în contextul unui joc de noroc.
16.3.15. să exploateze credințe culturale sau tradiții legate de jocuri de noroc sau chiar de
noroc
16.3.16.să sprijine sau să încurajeze comportamente anti-sociale
16.3.17. să sprijine sau să ilustreze jocurile de noroc în cadrul unui mediu de lucru. Fac
excepție locațiile organizatorilor de jocuri de noroc licențiați
16.4.

Comunicările de marketing pentru centre de relaxare pentru familii, târguri de
turism, curse de echitație și curse de câini, precum și pentru centre de relaxare fără
jocuri de noroc, care dețin, în mod incidental, spații separate pentru astfel de
jocuri, spre exemplu, ca parte a unui ansamblu de locații pe un vas de croazieră, pot
include copii și persoane tinere, cu conditia ca aceștia să ﬁe însotiți de către un
adult și să ﬁe responsabili din punct de vedere social, in domeniile pe care Legea
jocurilor de noroc din 2005 (astfel cum a fost modiﬁcată) nu restrictioneaza varsta.

16.5.

Comunicările de marketing cu privire la evenimentele sau locațiile ce pot ﬁ accesate
doar ca urmare a intrării în incinta unor locații de jocuri de noroc trebuie să indice
în mod clar această condiție.

Extras din Codul Broadcasting Committee of Advertising Practice
(BCAP)
17. Jocuri de noroc
Cadrul legislativ
Cadrul legal cu privire la jocurile de noroc, în Marea Britanie, incluzând solicitările legate
de operatorii licen?ia?i, a fost stabilit prin Legea jocurilor de noroc din 2005 (astfel cum a
fost ulterior modiﬁcată).
Legea jocurilor de noroc din 2005 nu se aplică în afara Marii Britanii. Operatorii licen?ia?i
trebuie să se asigure de faptul că se solicita consultan?ă juridică de specialitate în
momentul în care se ia în considerare realizarea unei forme de publicitate cu privire la
produse sau servicii de jocuri de noroc, în Irlanda de Nord sau în Insulele din Canalul
Manecii.
Pariurile pe interval pot ﬁ promovate ca o investi?ie, în temeiul Legii Serviciilor Financiare
?i a Pie?elor din 2000 (astfel cum a fost ulterior modiﬁcată) (FSMA), Legea Serviciilor
Financiare si a Pietelor din 2000 (in varianta modiﬁcată) (Promovare Financiară), Ordinul
din 2005 (astfel cum a fost ulterior modiﬁcat) ?i în conformitate cu Ghidul Autorită?ii de
Conduită Financiară (FCA). Pariurile pe interval pot ﬁ promovate prin intermediul
canalalelor sau sta?iilor ﬁnanciare specializate, în special în cadrul programelor ﬁnanciare
specializate sau în cadrul unor servicii de televiziune interactive sau doar adi?ionale
(incluzând servicii de text) (a se vedea Regula 14.5.4). Un pariu pe interval este un contract
diferit fa?ă de cel pentru jocuri de noroc, astfel cum acesta este deﬁnit în glosarul din
Ghidul FCA.
Aceste norme nu urmăresc limitarea comunicărilor de marketing care sunt responsabile
din perspectiva combaterii problemelor asociate jocurilor de noroc ?i cu privire la care este
improbabil să promoveze un brand sau un tip de jocuri de noroc.
Va rugăm sa consultati Sec?iunea 32: Programarea normelor cu privire la planiﬁcarea
reclamelor legate de jocurile de noroc

Principiu

Normele aferente acestei sec?iuni sunt realizate astfel încât să asigure faptul că acele
comunicari de marketing pentru produsele de jocuri de noroc sunt responsabile, din
punct de vedere social, ?inând cont, în special, de necesitatea protejării copiilor, a
persoanelor tinere sub 18 ani sau a altor persoane vulnerabile, de la a ﬁ prejudiciate sau
exploatate prin publicitatea care ilustrează sau promovează jocuri de noroc.

Deﬁnitii

Termenul de "joc de noroc" este reprezentat de conceptele de joc si pariu, astfel cum
acestea sunt deﬁnite prin Legea Jocurilor de Noroc din 2005, ?i pariuri pe interval. Pentru
consultarea regulilor privind publicitatea pentru loterie, a se vedea Sec?iunea 18.
Normele din aceasta sec?iune se aplică comunicărilor de marketing, pentru produsele de
jocuri de noroc "joacă pentru bani", ?i comunicărilor de marketing pentru produsele de
jocuri de noroc "joacă gratis", care oferă ?ansa de a câ?tiga un premiu sau pentru produsele
de jocuri de noroc care îl direc?ionează pe consumator, în mod explicit sau implicit, către
un produs de jocuri de noroc de tip "joacă pentru bani", ﬁe on-shore, ﬁe oﬀ-shore.
Cu excep?ia situa?iilor în care ilustrează sau se referă la jocuri de noroc, această sec?iune
nu se aplică comunicărilor de marketing pentru evenimentele sau spatiile destinate
activitatilor recreative care nu sunt asociate jocurilor de noroc, spre exemplu, hoteluri,
cinematografe, piste de bowling sau patinoare, care sunt parte din acelasi complex în care
se desfă?oară sau există, în mod separat, evenimente de jocuri de noroc sau spa?ii
destinate jocurilor de noroc.

Reguli
17.1.Radio Central Copy Clearance – Furnizorii de servicii radio trebuie să se asigure de
faptul că materialele publicitare cu privire la jocurile de noroc sunt clare.
17.1.Comunicările de marketing cu privire la evenimentele sau loca?iile ce pot ﬁ accesate
doar ca urmare a intrării în incinta unor loca?ii de jocuri de noroc trebuie să indice în mod
clar această condi?ie.

Reguli cu privire la toate reclamele
17.1.Materialele publicitare nu trebuie:

17.3.1.să ilustreze, să sprijine sau să încurajeze un comportament fa?ă de jocurile de noroc
care este iresponsabil din punct de vedere social sau care ar putea prejudicia din punct de
vedere ﬁnanciar, social sau emo?ional
17.3.1.să sugereze ideea ca jocurile de noroc pot oferi o evadare din problemele personale,
profesionale sau educa?ionale, cum ar ﬁ singurătatea sau depresia
17.3.1.să sugereze faptul că jocurile de noroc pot ﬁ considerate solu?ii la problemele
ﬁnanciare, o alternativă a locului de muncă sau o modalitate de a ob?ine siguran?ă
ﬁnanciară
17.3.1.să ilustreze jocurile de noroc ca ﬁind indispensabile sau ca reprezentând o prioritate
in via?ă; spre exemplu jocurile de noroc să devină o prioritate în fa?a familiei, a prietenilor
sau a angajamentelor profesionale sau educa?ionale
17.3.1.să sugereze inﬂuen?a socială asupra jocurilor de noroc ?i nici să discrediteze
abstinen?a
17.3.1.să sugereze faptul că jocurile de noroc pot spori calită?ile personale, spre exemplu
să îmbunată?ească imaginea sau stima de sine sau că reprezintă o modalitate de a câ?tiga
control, superioritate, recunoa?tere sau admira?ie
17.3.1.să asocieze jocurile de noroc cu seduc?ia, succesul sexual sau cu o atractivitate
crescută
17.3.1.să deﬁnească jocurile de noroc într-un context de duritate sau să asocieze jocurile
de noroc cu capacitatea de adaptare sau cu indiferen?a
17.3.1.să sugereze faptul că jocurile de noroc reprezintă un cult religios
17.3.1.să sugereze faptul că jocurile de noroc solitare sunt preferabile jocurilor de noroc
sociale

Reguli pentru anunturile legate de reclame
17.4.Reclamele legate de jocurile de noroc nu trebuie:

17.4.1.să exploateze credin?e culturale sau tradi?ii legate de jocuri de noroc sau chiar de
noroc
17.4.1.să sprijine sau să încurajeze comportamente anti-sociale

17.4.1.să sprijine sau să ilustreze jocuri de noroc la locul de muncă (excep?ie fac loca?iile
organizatorilor de jocuri de noroc licen?ia?i)
17.4.1.să exploateze susceptibilită?ile, aspira?iile, credulitatea, lipsa de experien?ă sau de
cunoa?tere a persoanelor sub vârsta de 18 ani sau a altor categorii de persoane vulnerabile
17.4.1.să prezinte riscul de a exercita o atrac?ie deosebită asupra persoanelor cu vârstă mai
mică de 18 ani, în special prin reﬂectarea sau asocierea cu cultura tinerilor
17.4.1.ilustreze orice persoană care nu a împlinit sau pare a nu ﬁ împlinit vârsta de 25 ani
jucând jocuri de noroc sau interpretând un rol important. Nicio persoana nu poate avea
un comportament adolescentin, juvenil sau grosolan
17.4.1.materialele publicitare pentru centrele de relaxare pentru familii, targuri de turism,
curse de echita?ie ?i curse de câini, precum ?i în centre de relaxare fără jocuri de noroc,
care de?in, în mod incidental, spa?ii separate pentru astfel de jocuri, spre exemplu, ca
parte a unui ansamblu de loca?ii pe un vas de croazieră, pot include persoane sub vârsta
de 18 ani, cu conditia ca acestea să ﬁe inso?ite de către un adult ?i să ﬁe responsabili din
punct de vedere social, în domeniile pe care Legea jocurilor de noroc din 2005 (astfel cum
a fost modiﬁcată) nu restrictioneaza vârsta.

