VELKOMMEN TIL GG BONUS BANKO
VEJLEDNING OG SPILLEREGLER
GG BONUS BANKO er et hyggespil for alle ansatte i GATEGOURMET, det er gratis at deltage og man bestemmer selv om man vil være med.
GG BONUS BANKO har verdens premiere fredag 1. Juli og alle faggrupper, ledelse og diverse støtter og sponsorer har bidraget med gaver og
penge så GG BONUS BANKO er vokset fra ide til virkelighed. Vi har i første omgang gevinster til 3 runder !!! Det vil sige 3 måneder, da vi
starter et nyt spil hver d.1. i måneden.
GG BONUS BANKO skal være med til at forbedre trivslen på vores arbejdsplads, blande lidt spænding og hygge ind i hverdagen, og belønne
vores dygtige kollegaer med nogle fine BONUS GAVER til de 20 - 30 heldige vindere hver måned.
Vi takker alle faggrupper og sponsorer samt ledelsen for støtten og håber på fortsat opbakning hvis GG BONUS BANKO bliver en succes.
Der tages forbehold for at uforudsete hændelser kan opstå i GG BONUS BANKO, da vi bliver de første nogensinde til at spille banko på denne
måde.

HVORDAN SPILLER MAN GG BONUS BANKO ?
Som ansat i Gategourmet får du mulighed for at deltage i GG BONUS BANKO gratis.
Du har ret til en spillekupon hver måned, som kan afhentes på tillidsmandskontoret fra d. 15 og frem til d.1.
Din spillekupon har 6 bankoplader som indeholder alle numre fra 1 - 90.
Hver bankoplade har 3 vandrette rækker med 5 tal. I alt 15 tal på en bankoplade.
På alle hverdage vil en tilfældig udvalgt fra huset trække dagens tal. Hvor mange tal som vil blive udtrukket på dagen vil variere, afhængig af
hvor langt vi er i spillet.
Vi starter dog altid med at trække 10 tal på første trækning, så vi ligesom er igang.
De udtrukne tal placeres i glasmontren som står i kantinen og dagens tal bliver slået op kl. 13.00 på Facebook GG AKTIVITETER og rundkastet
på mail til ledere og funktionærer.
Dagens udtrukne tal skal du krydse af på dine 6 bankoplader og den medarbejder som først får krydset alle sine 15 tal på en bankoplade
vinder HOVEDGEVINSTEN.
Vi starter dog GG BONUS BANKO med at spille om 1 række vandret (5 tal)
De 10 første medarbejdere som krydser 1 vandret række på en af sine bankoplader vinder BANKO og bliver belønnet med gevinst.
GG BONUS BANKO fortsætter spillet og nu spiller vi om 2 vandrette rækker på samme bankoplade (10 tal)
De første 10 medarbejdere som krydser 2 vandrette rækker på en af sine bankoplader vinder BANKO og bliver belønnet med gevinst.
Vi slutter GG BONUS BANKO i jagten på fuld plade, alle tal afkrydset (15 tal)
1 heldig medarbejder vinder BANKO og bliver belønnet med HOVEDGEVINSTEN.

HVORDAN GØR MAN HVIS MAN FÅR BANKO ?
Er du heldig og det sidste tal du mangler på din bankoplade bliver udtrukket blandt dagens tal har du BANKO og vundet en gevinst.
Du skal gå ind i vores gruppe GG Aktiviteter på Facebook og trykker på ikonet hvor der står ”skriv noget”..... Nu kan du lave dit opslag, hvor du
skriver BANKO 1 række vandret eller BANKO 2 rækker vandret eller BANKO fuld plade. Husk at afslutte med dit bankonummer som er det
sidste tal du manglede før du kunne vinde.
Eksempel: Banko 2 rækker vandret bankonummer 28
Nu kan vi alle som er medlemmer i vores gruppe GG Aktiviteter se at du har fået BANKO og du får et tillykke som beskæftigelse og kan så
hente din gevinst på tillidsmandskontoret hvor du skal medbringe din spillekupon til kontrol.
For funktionærer og ledere samt medarbejdere som ikke er på Facebook og derfor ikke med i gruppen GG Aktiviteter, skal skrive en SMS til
Jan Thomsen tlf. 61 77 54 37
Eksempel: Banko 1 række vandret bankonummer 33
Sidst men ikke mindst har vi en HOTLINE hvor du kan ringe og råbe BANKO eller få svar på spørgsmål hvis du er i tvivl.
Tlf. nr. til HOTLINE

30 42 68 64

HVAD KAN MAN VINDE ?
Før hver runde starter vil en præmie oversigt blive slået op, så man kan se hvad vi spiller om, og hvem som har doneret diverse gevinster.
Vi starter frisk op skal det her afsløres.
DEN FØRSTE MEDARBEJDER SOM FÅR BANKO I GG BONUS BANKO VINDER 1 FRIDAG
Altså 1 vandret række ( 5 tal ) desuden kan du vinde på lykketal, spurtgevinster og bonuspræmier m.m.

Aktivitetsudvalget ønsker jer alle held og lykke samt god fornøjelse med spillet.
God sommer til jer alle.
Hilsen Per Pedersen
Spilleadministrator

