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Wokół automatów hazardowych narosło wiele
mitów i fałszywych przekonań.
MIT 1

FAKT

MIT 2

FAKT

MIT 3

FAKT

Automaty do
gier są tak
zaprogramowane,
by po zbyt dużej
liczbie przegranych
zaistniałych w
ciągu danego
okresu przynosić
wygrane.

Automaty
hazardowe działają
losowo CAŁY CZAS,
bez względu
na zaistniałe
wcześniej wygrane
lub przegrane.

Automaty
hazardowe dają
większe wygrane
o określonych
porach dnia.

Działanie automatu
w żaden sposób
nie zmienia się w
zależności od pory
dnia lub nocy.

Po dużej liczbie
przegranych
gracz powinien
kontynuować grę,
gdyż automat
zrekompensuje mu
straty, przynosząc
szereg wygranych.

Wcześniejsze
gry nie mają
najmniejszego
wpływu na żadną
grę lub serię gier
rozgrywanych
później.

MIT 4
Automat można podstępnie zmusić do wygranych poprzez:
FAKT
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Jak działają maszyny do gier hazardowych

Wszystkie wyniki zależą od generatora liczb losowych – (Random Number Generator - RNG). Jest to “urządzenie losowe”
wybierające symbole dla każdej gry. Wszystkie aspekty gry, począwszy od włożenia do automatu monety lub banknotu do
ustalenia wyniku każdej rundy, kontrolowane są przez technologie.

Stąd wynik każdej gry jest zawsze nieprzewidywalny.
•

•
•
•

Należy w związku z tym oczekiwać, że na dłuższą metę straci się więcej niż zyska, gdyż żadna umiejętność nie pomoże
wygrać z automatem
Nie obstawiaj sum, na utratę których cię nie stać – wyznacz limit
Próbuj po każdej sesji zapisywać wygrane i poniesione straty, aby wiedzieć ile wydajesz
Jeżeli podczas gry pijesz napoje alkoholowe, rób to z umiarem – nadmiar alkoholu może prowadzić do wydawania
większych sum niż zaplanowałeś na początku gry.

U niektórych graczy może pojawić się uzależnienie od hazardu.
Mogą na nie wskazywać:
•
•
•
•
•

Częste myślenie o grach hazardowych
Zwiększanie wydawanych na hazard sum i próby odegrania się
Próby ukrywania swojego uzależnienia od hazardu przed rodziną i przyjaciółmi
Pożyczanie pieniędzy na hazard, sprzedawanie lub zastawianie artykułów domowych w celu opłacania rachunków lub
robienia zakładów
Granie w celu zapomnienia o kłopotach.

Zadzwoń do nas pod numer 1800 856 800
między 8.30 a 17.00 od poniedziałku do piątku
Aby uzyskać pomoc po godzinach urzędowania, prosimy kontaktować się z Gambling Help Infoline, infolinią oferującą informacje, pomoc psychologa oraz pomoc w
znalezieniu terapeuty pod numerem 1800 858 858 czynnym 24 godzniny na dobę przez siedem dni w tygodniu.
Multicultural Problem Gambling Service jest wspólną inicjatywą Community Relations Commission For a Multicultural NSW oraz Sydney West Area Health
Service.
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English

A number of myths, superstitions and false beliefs
have developed around gaming machines.
MYTH 1

FACT

MYTH 2

FACT

MYTH 3

FACT

Machines are
programmed to
produce winning
games if there
have been too
many losses
recorded in a
period.

Gaming machines
operate randomly
AT ALL TIMES no
matter what wins
or losses have
occurred in the
past.

Gaming
machines pay out
more at special
times of the day.

It makes no
difference to
a machine’s
operation if it is
played at any
particular time of
the day or night.

After a run of
losing games,
a player should
continue playing
because the
machine will
‘make up for it’ by
producing a run
of wins.

Previous games
have no influence
at all over any
game, or series
of games, that
might be played
in the future.

MYTH 4
A machine can be tricked into producing winning combinations by:

How gaming machines operate
All game results are determined by a Random Number Generator (RNG). This is a “chance machine” that selects the symbols
for each game. Technology controls all aspects of the game from coin or note insertion to determining the outcome of each spin.

Hence the outcome of any game is always unpredictable
•
•
•
•

Therefore you should EXPECT to lose money in the long run, as you cannot use any form of skill to beat the machine
Do not bet money you cannot afford to lose – set a limit
Try to keep a record of wins and losses after each session of play so you know how much you are spending
If you drink alcoholic beverages when playing, do so in moderation – too much alcohol may lead to more money
being spent than you intended at the start of play

Some players may experience problems with gambling. Signs may include:
•
•
•
•
•

Thinking a lot about gambling activity
Increasing amounts gambled and chasing losses
Hiding signs of your gambling from family and friends
Borrowing money to gamble, selling or pawning household items to meet bills or to gamble with
Gambling to forget troubles

Contact us on 1800 856 800
8.30am and 5.00pm Monday to Friday
Financial assistance for this project was provided by the New South Wales Government from the Responsible Gambling Fund (RGF). The views expressed
in this publication however, are solely those of the author/s. Designed, translated and printed with permission from the Australian Gaming Machine
Manufacturers Association in 2008.

