ПРАВИЛА ГРИ
у державну грошову миттєву лотерею
«Як козаки», серія «за скарбами полювали»
Вартість лотерейного квитка: 50 грн.
Призовий фонд лотереї: 80%.
Частота виграшу: 1: 2,27
Суми виграшів: 50, 100, 200, 250, 500, 1 000, 2
000, 5 000, 10 000, 50 000, 100 000 грн.
Головний приз – 500 000 грн.
Правила гри:
На лотерейному квитку розміщено три Гри.
ГРА 1: У цій Грі на квитку розміщена мапа для пошуку скарбів.
Мапа містить 9 пронумерованих Полів. На деяких Полях мапи
розміщені ігрові символи. Під мапою вказані номери «Ваших
полів».
Якщо у «Вашому полі» є ігровий символ – ви виграли. Суму
призу дивіться в таблиці, що розміщена трохи нижче.
ГРА 2: Містить в собі три «Спроби», у кожній із яких
розташовано по шість ігрових символів.
Якщо у будь-якій «Спробі» співпало три однакових символи – ви
виграли. Суму призу дивіться в таблиці, що розміщена трохи
нижче.
ГРА 3: У цій Грі на лотерейному квитку розміщені «Виграшні
символи» та «Ваші символи». Якщо «Виграшні» співпали із
«Вашими» та при цьому утворили горизонталь або вертикаль,
або діагональ (із лівого верхнього у правий нижній кут) із трьох
символів - ви виграли суму, що вказана поряд із лінією яка
співпала.
У випадку якщо серед «Ваших символів» є символ ХХ (на макеті
справа це число 18), ви автоматично виграєте 250 грн., навіть
якщо жоден із «Виграшних символів» не співпав із «Вашими» у
цій Грі.
Виплата виграшів:
Виграші розміром до 2 000 грн. включно можуть виплачуються у
будь-якому пункті розповсюдження лотерей (у разі наявності
необхідної
суми
коштів)
або
окремо
визначеними
розповсюджувачами, або у Представництві МСЛ.
Виграші розміром понад 2 000 грн. виплачуються окремо
визначеними розповсюджувачами або у Представництві МСЛ.
Перелік окремо визначених розповсюджувачів розміщений на
офіційному сайті МСЛ (www.msl.ua).
Виграші до 100 грн. включно зазначаються на лотерейних
квитках за вирахуванням податків та зборів.
Гаряча лінія: 0-800-21-00-65

Увага! Розповсюджувач зобов’язаний надрукувати
лотерейний квиток у Вашій присутності!
Державна грошова миттєва лотерея «Як козаки» проводиться з 03.01.2017 року до
22.08.2026 року. Місце проведення лотереї – Україна. Детальна інформація про
умови, строки та місце проведення лотереї міститься на сайті www.msl.ua та за
телефоном гарячої лінії 0-800-21-00-65. Виграші у державну лотерею
оподатковуються відповідно до законодавства України. Згідно із законодавством
України гравцями в лотереї можуть бути тільки повнолітні особи. МСЛ ЗА
ВІДПОВІДАЛЬНУ ГРУ! ГРАЙ З РОЗУМОМ!

