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THESE ARE THE TERMS AND CONDITIONS ON WHICH THE PLAYBOY CLUB LONDON OPERATES (THE
“RULES”). PLEASE READ THESE TERMS AND CONDITIONS CAREFULLY, IF YOU HAVE ANY QUESTIONS,
PLEASE CONTACT US ON THE DETAILS BELOW.
1. NAME, ADDRESS, PROPRIETOR AND CONSTITUTION

(c)	The Head Receptionist; and

1.1	The name of the club is “Playboy Club London” (the “Club”)
and its address is 14 Old Park Lane, Mayfair, London W1K 1ND
(the “Club Premises”).
1.2	The Club is a proprietary club, the Proprietor of which is the
Playboy Club London Limited (a limited liability company
incorporated and registered in England with company
registration number 02690210) (the “Proprietor”), a wholly
owned subsidiary of Caesars Entertainment UK Limited
(“CEUK”).

(d)	The Marketing Manager. each an “Officer”.
3.6	The Proprietor shall have sole responsibility for the appointment
and dismissal of the Officers.
4. MEMBERSHIP

(b)	provide all reasonable necessities as may be required for
carrying on a Club in accordance with its objects and
these Rules; and

4.1	Individuals who wish to apply for membership of the Club shall
complete the Membership Application Form and provide
contact details and evidence of identity. On the completion
of a Membership Application Form an Officer may grant an
applicant temporary membership pending the final decision of
the General Committee. The General Committee shall review
all applications and shall have the sole discretion as to whether
to accept an application or not. If the General Committee
approves the application the individual shall, subject to due
payment of fees, unless waived by the General Committee,
and compliance with these Rules, become a member of the
Club (a “Member”).

(c)	be solely responsible for all expenses incurred under 1.4(b)
above.

4.2	No individual under 18 years of age shall be eligible to become
a Member.

1.3	
The Proprietor is licensed by the Gambling Commission, full
details can be located on the Gambling Commission’s website.
1.4	The Proprietor will:
(a)	provide the Club Premises;

2. OBJECTIVES
2.1	The objects of the Club are:
(a)	for the furtherance of non-political, social and recreational
activities;

4.3	Lifetime legacy membership shall no longer be available and
shall expire upon closure of the Club. Lifetime legacy members
shall, until such time, be entitled to receive the benefits of being
a Member.

(b)	to provide high-class amenities, food and other facilities;
and

4.4	Every Member shall promptly inform the General Committee of
any change of address or of their bank details, directly in writing
by email. The responsibility to provide accurate information is a
continuing obligation throughout the term of membership.

(c)	for gambling and entertainment, in accordance with the
laws for the time being applicable.

5. MEMBERSHIP FEES

3. GENERAL COMMITTEE
3.1	The General Committee is chaired by the Club Director, or a
member of the Club’s senior management team in the event
that the Club Director is unable to attend a General Committee
Meeting.
3.2	The Club’s general committee (“General Committee”) shall
exercise the powers given to it by the Rules and such other
powers of management given to it by the Proprietor. Any
reference to any action taken by the Club shall be deemed
to be an action taken at the direction and discretion of the
General Committee.
3.3	For the avoidance of doubt, the Proprietor may exercise the
same powers as are given to the General Committee.
3.4	
The General Committee shall meet as often as may be
necessary to ensure the proper conduct of the affairs of the
Club (in each event a “General Committee Meeting”).
3.5	The General Committee shall consist of:
(a)	
The Club Director, or a member of the Club’s senior
management team in the Club Director’s absence;
(b)	Club Adminstrator/Secretary;

5.1	The membership fee for Members shall be such sums as
the General Committee shall from time to time determine
(“Membership Fees”). It shall be entirely within the Proprietor’s
discretion to raise, lower or waive such Membership Fees.
5.2	The membership year runs from 1 February until 31 January
(“Membership Year”). If you pay by Direct Debit you hereby
expressly authorise the Club to deduct renewal Membership
Fees up to 30 days prior to or on your Renewal Date.
5.3	Failure to pay any Membership Fees within 5 days after being
notified (either by post, electronic mail, or upon a Member’s
next visit to the Club) of the overdue payment may result in
being denied entrance to the Club and possible termination of
membership.
6. GUESTS AND CHALLENGE 21 POLICY
6.1	Members may invite up to 3 guests (of no less than 18 years of
age) to the Club on any given day to enjoy the benefits of the
Club including any gaming on offer. Additional guests may be
granted by the management if notified in advance.
6.2	Members are responsible for their guests while within the Club,
including for their behaviour, conduct and any charges they
incur while at the Club. All guests must comply with these Rules.
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6.3	The admittance of guests and any non-Members is at the sole
discretion of an Officer of the Club.
6.4	The Club operates a strict challenge 21 policy which requires
that any guest appearing to Club employees to be under
the age of 21, in that employee’s sole opinion, MUST provide
valid photo identification (“ID”) to the satisfaction of Club
management as proof of age. Failure to produce such ID will
result in refusal of entry.
7. BYE-LAWS
7.1	The Proprietor may from time to time make, vary and revoke
bye-laws (not inconsistent with these Rules) for the regulation
of the internal affairs of the Club and the conduct of Members
therein. Bye-laws shall be deemed to be incorporated into the
Rules of the Club.
8. BILLS AND RECOVERY OF DEBTS
8.1	The Proprietor and its employees may withhold from a Member
or guest the payment of stakes and/or winnings for the
purposes of recovery (in whole or in part) or outstanding debts
owed by the Member or guest (“Debts”) to: (1) the Club; (2) the
Proprietor; (3) CEUK; or (4) any subsidiary or holding company of
Proprietor and each and any subsidiary of a holding company
of the Proprietor (together the “CEUK Group”) .
8.2	
Members, guests and any other individual gambling at the
Club authorise the Proprietor, in its absolute discretion, to apply
any and all chips they may redeem to reduce any Debts.
8.3	For the avoidance of doubt, Debts will also include any costs
incurred in any attempt to recover Debts.
8.4	The Proprietor will be entitled to charge interest on any Debt
amount from the date it was incurred until the date it is paid
at a rate of 8% per annum over the base rate of the Bank of
England.
8.5	Members and guests must pay all bills before leaving the Club
unless they have approval by Club management not to do so.
8.6	Any non-payment shall be a breach of these Rules and shall
result in the suspension and/or termination of the Member’s
membership.
9. TERMS ON WHICH GAMBLING IS OFFERED
9.1	A copy of the contractual terms on which gambling is offered
(comprising these Rules, any bye-laws implemented by the
Proprietor and any rules which apply to each game offered by
the Club) will be made available to Members and guests upon
request.
9.2	The Rules of the Club may be altered, revoked or supplemented
at any time by the Proprietor and any change, variation or
revocation shall be deemed to have been brought to the
notice of the Members and take immediate effect by posting
details of such change at the Reception Desk and/or including
details on the Club website.

10. SUSPENSION/CANCELLATION OF MEMBERSHIP
10.1	The Proprietor or the Club may, at any time, without notice
and for any reason terminate or suspend any Member’s
membership of the Club.
10.2	
If a Member’s membership to the Club is suspended or
terminated in accordance with Rule 10.1 the Proprietor will
refuse the Member’s access to any CEUK Group premises and
to withhold from said Member the payment of stakes and/or
winnings at the Club or any CEUK Group premises.
10.3	If a Member is suspended from a CEUK Group premises the
Club and Proprietor reserves the right to refuse the Member’s
access to the Club and to withhold from said Member the
payment of stakes and/or winnings at the Club or any CEUK
Group premises.
10.4	If a Member’s membership is suspended in accordance with
Rule 10.1, any reinstatement of their membership shall be at the
sole discretion of (1) an Officer; (2) a personal management
licence holder employed by the Club; or (3) a CEUK
management staff member. For the avoidance of doubt, no
such reinstatement shall be effective unless given by an Officer
or a CEUK management staff member.
10.5	
The Club is committed to ensuring that gambling is kept
crime free and conducted in a fair and open manner in
accordance with the licensing objectives of the Gambling
Act 2005 (“GA2005”). Accordingly, the Club will ensure that
any Member who, in the opinion of the Club, is or has been in
breach of the rules of a game in the Club will not be permitted
to benefit from this breach. Breach of this Rule will invalidate
any gaming affected and any stakes or winnings hazarded
shall be forfeited.
10.6	The Club may disclose information relating to Members whose
membership has been terminated or suspended to regulatory
and enforcement authorities and to other casino operating
companies outside the CEUK Group for the prevention and
detection of crime, insofar as this is not inconsistent with the
Club’s obligations under data protection legislation.
10.7	No refunds will be made in respect of Membership Fees in the
event of termination or suspension of Membership.
10.8	
Other than in accordance with Rule 11 below, a Member
whose Membership Fees have not been waived in accordance
with Rule 4.1 cannot cancel their membership of the Club until
one full calendar month before the end of the applicable
Membership Year.
11. SOCIAL RESPONSIBILITY AND SELF-EXCLUSION
11.1	
The Club is bound by the Social Responsibility requirements
of the Gambling Act 2005 and the Gambling Commission’s
Licence Conditions & Codes of Practice (“LCCP”). Accordingly,
the Club and the Proprietor adhere to CEUK’s Safer Gambling
Policy & Procedures.
11.2	
Whilst every Member and guest is responsible for their own
actions, the Club, as part of the CEUK Group and through its

MANCHESTER’S NUMBER ONE CASINO

NOTTINGHAM

Version 3

CEUK Group

These rules are effective from 1 December 2020

RULES OF THE CLUB

PAGE 3 OF 4

Code of Commitment is committed to promote responsible
gambling for all Members and guests and to provide options
for assistance to those who may be at risk of gambling harm.
As part of that code, the Club and CEUK participate in a
voluntary self-exclusion scheme “SENSE”. This scheme may be
implemented if a Member or guest seeks self-exclusion from
any CEUK Group properties and those of any other UK casino
operator. Any period of self-exclusion under SENSE will last for
a period of at least 6 months. The Club and the CEUK Group
reserves the right to share such information with its parent
company, Caesars Entertainment INC (“CEUS”).
11.3	The terms and conditions relating to SENSE are available in the
Club, on the website www.caesars.co.uk and on request.
12. CLUB PROPERTY
12.1	No property belonging to the Club or the Proprietor shall be
removed from the premises by any Member or guest. Neither
the Club, the Proprietor nor any member of the CEUK Group,
nor any of its officers or employees, accept any responsibility
for any loss or damage to property on the premises whether or
not entrusted to the care of the Club or any of its employees.
13. PROTECTION OF MEMBER FUNDS
13.1	
In accordance with the LCCP, Members and guests are
advised that it is the policy of the Club and CEUK not to protect
Members’ or guests’ funds held on deposit in the event of the
Club’s insolvency.
14. OPENING HOURS
14.1	The Club shall open and be prepared to receive Members
daily during such hours as the Club management shall in its
absolute and sole discretion determine from time to time.
15. SALE AND SUPPLY OF LIQUOR
15.1	The sale or supply of intoxicating liquor in the Club shall be as
determined by statutory provision, local regulation and the
Club’s local authority alcohol licensing conditions.
15.2 
The Club and Proprietor reserve the right to cease serving
alcohol to any Member or guest without giving a reason.
16. GAMING
16.1	No game of hazard or chance shall be played in the Club
otherwise than in accordance with the statutes applicable
thereto and for the time being in force.
16.2	No device (whether electrical, mechanical or otherwise) skill,
trick or deception (which for the avoidance of doubt shall be
deemed to include, but not to be limited to, card counting),
the purpose of which is intended to defraud, or to gain an unfair
advantage in, or to influence, any gambling in the Club may
be used by any Member, guest or other individual gambling in
the Club, whether on or off the premises.

16.3	The Club reserves the right to hold in its possession any Member’s
or guest’s winnings from and stakes in any gambling if they
suspect the Member or Guest has breached Rule 16.2. Club
management shall be entitled to hold such winnings and stakes
until the conclusion of any investigation aimed at establishing
whether the Member or guest concerned has breached Rule
16.2. If, after, the investigation Club management concludes
that the Member or guest has breached Rule 16.2, then the
gaming affected will be invalidated and the winnings derived
therefrom, and the stakes hazarded will be forfeited. In all other
cases, the winnings and stakes will be released to the Member
or guest unless any other good and valid reason entitles or
requires the Club to retain the same and/or pass the same to
any third party.
16.4 
The Club are obliged in certain cases to notify the Police,
National Crime Agency and/or The Gambling Commission
and any other relevant authority of any breaches of Rule 16.2
and of any action taken under Rule 16.3, where it considers it
appropriate to do so.
	Gaming chips issued by the Club remain the property of the
Club and must be returned or redeemed (as appropriate) on
demand.
17. ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTER TERRORIST FINANCING
(“AML/CTF”)
17.1	Members and guests will be required to produce appropriate
ID documentation, to ensure compliance with AML/ CTF
legislation and regulation.
17.2	The Club and the Proprietor reserve the right, as part of their
due diligence procedures, to conduct checks and raise
queries with Members and guests to comply with their AML/CTF
policies and to comply with AML/CTF laws.
17.3	
The Club and Proprietor reserve the right not to proceed
with any transaction and/or to freeze any monies in their
possession until such time that (i) they have obtained the
required information under Rule 17.2; and / or (ii) the Club
have completed any other processes that may be required
under AML/CTF legislation. The Club management will notify
the Member or guest of any checks carried out under Rule
17.2 as soon as practicable unless the law prevents the Club
from doing so or if it would undermine security measures.
Suspensions will be removed as soon as practicable if the
reason for suspending no longer applies.
18. PRIVACY NOTICE
18.1 CEUK operates a Privacy Notice to which the Club adheres. This
Privacy Notice describes how any personal information that the
Club, the CEUK Group and CEUK (collectively, “CEUK”, “we”,
“us” or “our”) collect from you, or that you provide to the Club,
will be processed by CEUK. The Privacy Notice is available on
request at the Club or via www.caesars.co.uk/privacy-notice.
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19. ANIMALS

26. GOVERNING LAW

19.1	
Members who have registered disability assistance animals
may bring their animal into the premises. Animals which do not
fulfil these criteria are not permitted.

26.1	
These Rules and any dispute or claim (including noncontractual disputes or claims) arising out of or in connection
with it or its subject matter or formation shall be governed by
and construed in accordance with the law of England and
Wales.

20. MAIL
20.1 No patron of the Club shall give the casino as their address for
any purpose.
21. USE OF CASINO NAME
21.1 No Member or Guest shall use the name or membership of the
Club for any form of advertising.
22. COMPLAINTS

27. CONTACT US
27.1	If you have any questions please contact us by writing to The
Club Director, The Playboy Club, 14 Old Park Lane, London,
W1K 1ND or by calling Playboy Reception on 0207 491 8586 or
emailing info@playboyclublondon.com.
These rules are effective from 1 December 2020.
CEUK GROUP PREMISES

22.1	The Club and CEUK are bound by the Complaints and Disputes
requirements of the GA2005 and the LCCP. Accordingly, the
Club operates under CEUK’s Complaints & Disputes Policy &
Procedures. A copy of the complaints and dispute procedure
is available on the website www.caesars.co.uk/contact us/
complaints-new, on request or upon making a complaint
or raising a dispute. All Members and guests are deemed to
accept the terms of CEUK’s Complaints & Disputes Procedures.
23. REPRIMANDING EMPLOYEES
23.1	No employees of the Club or CEUK Group shall be reprimanded
by any Member or guest; neither shall any Member or guest
harass, nor use insulting behaviour towards employees of
the Club or the CEUK Group. Any breach of this Rule by a
Member may result in immediate termination of a Member’s
membership of the Club and access to any CEUK Group
premises. Any breach of this Rule by any guest or other
individual gambling at the Club or any other CEUK Group
premises may result in immediate barring from the Club and/
or any other CEUK Group premises. A breach of this Rule will
entitle the Club or any member of the CEUK Group to withhold
from any individual the payment of stakes and/or winnings.

ALEA Glasgow
Springfield Quay, Paisley Road, Glasgow G5 8NP
ALEA Nottingham
108 Upper Parliament Street, Nottingham NG1 6LF
Empire Poker Room, London
7 Leicester Street, London WC2H 7BL
Manchester 235
The Great Northern, 2 Watson Street, Manchester M3 4LP
Playboy Club London
14 Old Park Lane, London W1K 1ND
The Empire Casino, London
5-6 Leicester Square, London WC2H 7NA
The Rendezvous at the Marina, Brighton
Brighton Marina Village, Brighton, BN2 5UT
The Sportsman Casino, London
Old Quebec Street, London W1H 7AF

24. SEVERABILITY
24.1	If at any time any provision of these Rules is adjudged to be
illegal, invalid or unenforceable, that Rule shall be deemed
deleted but that shall not affect or impair the legality, validity
or enforceability of any other Rules.
25. OUR RIGHTS
25.1	No failure or delay by the Club or Proprietor to exercise any
right or remedy provided under these Rules or by law shall
constitute a waiver of that or any other right or remedy, nor
shall it prevent or restrict the further exercise of that or any other
right or remedy.
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قواعد النادي

الصفحة  1من 4

هذه هي الشروط واألحكام التي يعمل بها باليبوي كلوب لندن ("القواعد") .يرجى قراءة هذه الشروط واألحكام بعناية ،إذا كانت لديك أي أسئلة ،فنرجو منك
التواصل معنا عبر تفاصيل االتصال الموجودة أدناه.

( )cرئيس موظفي االستقبال .و

 .1االسم والعنوان والمالك والدستور

( )dمدير التسويق .كُ ّل منها برتبة "مسؤول".
1.1

اسم النادي هو "باليبوي كلوب لندن" ("النادي") وعنوانه هو  14أولد بارك لين ،مايفير ،لندن
"( W1K 1NDعقار النادي").

1.2

النادي هو نادي مملوك ،ومالكه هو باليبوي كلوب لندن ليمتد (شركة ذات مسؤولية محدودة
تأسست ومسجلة في إنجلترا برقم تسجيل الشركة "( )02690210المالك") ،وهي شركة
فرعية مملوكة بالكامل لشركة سيزر إنتريمنت المملكة المتحدة المحدودة ("CEUK").

1.3

المالك مرخص من لجنة المقامرة ،ويمكن العثور على التفاصيل الكاملة على موقع لجنة
المقامرة على اإلنترنت.

1.4

سيقوم المالك بـ:

3.6

 .4العضوية
4.1

يجب على األفراد الذين يرغبون في التقدم للحصول على عضوية النادي إكمال نموذج طلب
العضوية وتقديم تفاصيل االتصال وإثبات الهوية .عند االنتهاء من استمارة طلب العضوية،
يجوز للموظف منح مقدم الطلب عضوية مؤقتة انتظاراً للقرار النهائي للجنة العامة .تقوم اللجنة
العامة بمراجعة جميع الطلبات ويكون لها السلطة التقديرية وحدها فيما يتعلق بقبول الطلب أم
ال .إذا وافقت اللجنة العامة على الطلب ،يُصبح على الفرد ،رهنا ً بدفع الرسوم المستحقة ،ما لم
يتم التنازل من قبل اللجنة العامة ،واالمتثال لهذه القواعد ،عضواً في النادي ("عضو").

4.2

ال يحق ألي فرد يقل عمره عن  18عاما ً أن يصبح عضواً.

4.3

لن تكون العضوية القديمة مدى الحياة متاحة وستنتهي عند إغالق النادي .يحق لألعضاء
القدامى مدى الحياة ،حتى ذلك الحين ،الحصول على مزايا العضوية.

4.4

يجب على كل عضو إبالغ اللجنة العامة على الفور بأي تغيير في العنوان أو التفاصيل
المصرفية الخاصة به ،بشكل كتابي مباشرةً عبر البريد اإللكتروني .تعتبر مسؤولية تقديم
معلومات دقيقة التزاما ً مستمراً طوال مدة العضوية.

( )aتوفير عقار النادي؛
( )bتوفير جميع الضروريات المعقولة التي قد تكون مطلوبة لتشغيل النادي وفقا ً ألهدافه وهذه
القواعد؛ و
( )cيتحمل وحده المسؤولية عن جميع النفقات ال ُمتكبدة بموجب  )b(1.4الواردة أعاله.
 .2األهداف
2.1

أهداف النادي هي:

 .5رسوم العضوية

( )aتعزيز األنشطة غير السياسية واالجتماعية والترفيهية؛
( )bتوفير وسائل الراحة والطعام ومرافق الدرجة األولى؛ و
( )cالمقامرة والترفيه ،وفقا ً للقوانين المعمول بها في الوقت الحالي.
 .3اللجنة العامة
3.1

يرأس اللجنة العامة مدير النادي ،أو أحد أعضاء فريق اإلدارة العليا للنادي في حالة عدم ت ّمكن
مدير النادي من حضور اجتماع اللجنة العامة.

3.2

تمارس اللجنة العامة للنادي ("اللجنة العامة") الصالحيات الممنوحة لها من قبل القواعد
وغيرها من سلطات اإلدارة الممنوحة لها من قبل المالك .تعتبر أي إشارة إلى أي إجراء يتخذه
النادي بمثابة إجراء تم اتخاذه بنا ًء على توجيهات وتقدير اللجنة العامة.

3.3

لتجنب الشك ،يجوز للمالك ممارسة نفس الصالحيات الممنوحة للجنة العامة.

3.4

تجتمع اللجنة العامة كلما كان ذلك ضروريا ً لضمان حسن سير شؤون النادي (في كل حالة
"اجتماع اللجنة العامة").

3.5

تتكون اللجنة العامة من:
( )aمدير النادي ،أو أحد أعضاء فريق اإلدارة العليا للنادي في حالة غياب مدير النادي؛
(ُ )bمدبر/سكرتير النادي؛

هذه القواعد نافذة اعتباراً من  1ديسمبر/كانون األول 2020

يتحمل المالك وحده المسؤولية عن تعيين وفصل المسؤولين.

5.1

يجب أن تكون رسوم العضوية لألعضاء بالمبالغ التي تحددها اللجنة العامة من وقت آلخر
("رسوم العضوية") .يجب أن يكون رفع رسوم العضوية هذه أو خفضها أو التنازل عنها
بالكامل وفقا ً لتقدير المالك.

5.2

تمتد سنة العضوية من  1فبراير/شباط حتى  31يناير/كانون الثاني ("سنة العضوية") .إذا كنت
تدفع عن طريق الخصم المباشر ،فأنت بموجب هذه االتفاقية تفوض النادي صراحةً بخصم
رسوم تجديد العضوية حتى  30يوما ً قبل أو في تاريخ التجديد.

5.3

قد يؤدي عدم دفع أي رسوم عضوية في غضون  5أيام بعد اإلخطار (إما عن طريق البريد أو
البريد اإللكتروني أو عند زيارة العضو التالية للنادي) بالدفع المتأخر إلى رفض دخول النادي
واحتمال إنهاء العضوية.

 .6الضيوف وسياسة تحدي 21
6.1

يمكن لألعضاء دعوة يصل إلى  3نزالء (ال تقل عن  18سنة من العمر) لنادي في أي يوم
معين بهدف التمتع بفوائد النادي بما في ذلك أي من األلعاب المعروضة .قد يتم منح ضيوف
إضافيين من قبل اإلدارة إذا تم إخطارها مسبقاً.

6.2

األعضاء مسؤولون عن ضيوفهم أثناء وجودهم داخل النادي ،بما في ذلك سلوكهم وتصرفاتهم
وأي تكاليف يتسببون في حدوثها أثناء وجودهم في النادي .يجب على جميع الضيوف االمتثال
لهذه القواعد.

مجموعة ()CEUK

اإلصدار 3

قواعد النادي

الصفحة  2من 4

6.3

يخضع قبول الضيوف وأي من األفراد غير األعضاء لتقدير مسؤول النادي وحده.

 .10إلغاء/تعليق العضوية

6.4

يُطبق النادي سياسة تحدي  21صارمة والتي تتطلب أن أي ضيف يبدو بالنسبة لموظفي النادي
تحت سن  21وذلك باالعتماد على رأي الموظف فقط ،يجب أن يقدم هوية صالحة تحمل
صورة (" )"IDبما يرضي موظفي النادي المذكورين كدليل على العمر  .سيؤدي عدم إبراز
بطاقة الهوية إلى رفض الدخول.

 10.1يجوز للمالك أو النادي ،في أي وقت ،دون سابق إنذار وألي سبب من األسباب ،إنهاء أو تعليق
عضوية أي عضو في النادي.

 .7األنظمة القانونية الداخلية
7.1

يجوز للمالك من وقت آلخر وضع وتغيير وإلغاء األنظمة القانونية الداخلية (التي ال تتعارض
مع هذه القواعد) لتنظيم الشؤون الداخلية للنادي وسلوك االعضاء فيه .تعتبر األنظمة القانونية
الداخلية مدمجة في قواعد النادي.

 .8الفواتير واسترداد الديون
8.1

يجوز للمالك وموظفيه االمتناع عن دفع الحصص و/أو المكاسب لعضو ما ألغراض االسترداد
(كليا ً أو جزئياً) أو الديون المستحقة على ذلك العضو أو الضيف ("الديون") والعائدة إلى)1( :
النادي ؛ ( )2المالكCEUK)( )3( .؛ أو ( )4أي شركة فرعية أو قابضة للمالك وكل شركة
تابعة لشركة قابضة للمالك (يشار إليها معا ً باسم "مجموعة ).)"(CEUK

8.2

يصرح األعضاء والضيوف وأي أفراد أخرين يلعبون القمار في النادي للمالك ،ووفقا ً لتقديره
المطلق ،بتطبيق أي وجميع الرقائق التي قد يستردونها لتقليل أي ديون.

8.3

لتجنب الشك ،ستشمل الديون أيضا ً أي تكاليف يتم تكبدها في أي محاولة السترداد الديون.

8.4

يحق للمالك فرض فائدة على أي مبلغ دين من تاريخ تكبده حتى تاريخ دفعه بمعدل يزيد بنسبة
 %8سنويا ً عن الحد األساسي لبنك إنجلترا.

8.5

يجب على األعضاء والضيوف دفع جميع الفواتير قبل مغادرة الكازينو ما لم يحصلوا على
موافقة أحد أعضاء إدارة النادي على عدم القيام بذلك.

8.6

يعتبر أي عدم دفع خرقا ً لهذه القواعد ويؤدي إلى تعليق و/أو إنهاء عضوية العضو.

 .9الشروط التي يتم وفقها تقديم المقامرة

 10.2إذا تم تعليق عضوية العضو في النادي أو إنهاؤها وفقا ً للقاعدة  ،10.1فسيرفض المالك وصول
العضو إلى أي من عقارات مجموعة ( )CEUKويمنع العضو المذكور من تلقي حصص و/أو
مكاسب في النادي أو أي من عقارات مجموعة (.)CEUK
 10.3إذا تم تعليق العضو من مقر مجموعة () ،CEUKيحتفظ النادي والمالك بالحق في رفض
وصول العضو إلى النادي وامتنع العضو المذكور عن دفع حصص و/أو مكاسب في النادي أو
أي من عقارات مجموعة (.)CEUK
 10.4إذا تم تعليق عضوية العضو وفقا ً للقاعدة  ،10.1فإن أي إعادة لعضويته تكون وفقا ً لتقدير ()1
مسؤول؛ ( )2صاحب ترخيص إدارة شخصية يعمل لدى النادي؛ أو ( )3أحد موظفي إدارة
( .)CEUKلتجنب الشك ،لن تكون هذه االستعادة فعالة ما لم يتم تقديمها من قبل مسؤول أو
موظف إدارة (.)CEUK
 10.5يلتزم النادي بضمان أن المقامرة تظل خالية من الجرائم وأن تتم بطريقة عادلة ومنفتحة وفقا ً
ألهداف الترخيص لقانون المقامرة  .)"GA2005"( 2005وفقا ً لذلك ،سيضمن النادي أن أي
عضو ،في رأي النادي ينتهك أو انتهك قواعد اللعبة في النادي لن يُسمح له باالستفادة من هذا
االنتهاك .سيؤدي خرق هذه القاعدة إلى إبطال أي لعبة متأثرة وسيتم مصادرة أي حصص أو
مكاسب مخاطرة.
 10.6قد يكشف النادي عن المعلومات المتعلقة باألعضاء الذين تم إنهاء عضويتهم أو تعليق عضويتهم
إلى السلطات التنظيمية والتنفيذية والشركات األخرى ال ُمشغلة للكازينو خارج مجموعة
( )CEUKلمنع الجرائم واكتشافها ،طالما أن هذا ال يتعارض مع التزامات النادي بموجب
البيانات تشريعات الحماية.
 10.7لن يتم استرداد أي مبالغ فيما يتعلق برسوم العضوية في حالة إنهاء أو تعليق العضوية.
 10.8بخالف ما يتوافق مع القاعدة  11أدناه ،ال يمكن للعضو الذي لم يتم التنازل عن رسوم العضوية
الخاصة به وفقا ً للقاعدة  4.1أن يلغي عضويته في النادي حتى شهر تقويمي كامل قبل نهاية
سنة العضوية المطبقة.
 .11المسؤولية االجتماعية واالستبعاد الذاتي

9.1

سيتم توفير نسخة من الشروط التعاقدية التي يتم وفقها تقديم المقامرة (بما في ذلك هذه القواعد
وأي أنظمة قانونية داخلية ينفذها المالك وأي قواعد تنطبق على كل لعبة يقدمها النادي)
لألعضاء والضيوف عند الطلب.

9.2

قد يتم تغيير قواعد النادي أو إلغاؤها أو استكمالها في أي وقت من قبل المالك ويعتبر أي تغيير
أو تعديل أو إلغاء قد تم إبالغه بإخطار األعضاء ويكون ساري المفعول فوراً عن طريق نشر
تفاصيل هذا التغيير في مكتب االستقبال و/أو تضمين التفاصيل على موقع النادي.

هذه القواعد نافذة اعتباراً من  1ديسمبر/كانون األول 2020

 11.1يلتزم النادي بمتطلبات المسؤولية االجتماعية لقانون المقامرة  2005وشروط الترخيص وقواعد
الممارسة للجنة المقامرة (" .)"LCCPوفقا ً لذلك ،يلتزم النادي والمالك بسياسة وإجراءات
المقامرة األكثر أمانا ً الخاصة بـ (.)CEUK
 11.2في حين أن كل عضو وضيف مسؤول عن أفعالهم  ،فإن النادي  ،كجزء من مجموعة
( )CEUKومن خالل

مجموعة ()CEUK

اإلصدار 3

قواعد النادي

الصفحة  3من 4

ميثاق االلتزام الخاص بها ،ملتزم بتعزيز المقامرة المسؤولة لجميع األعضاء والضيوف وتقديم
خيارات للمساعدة ألولئك الذين قد يكونون في خطر ضرر القمار .كجزء من هذا القانون،
يشارك النادي و( )CEUKفي مخطط اإلقصاء الذاتي الطوعي (" .)"SENSEقد يتم تنفيذ هذا
المخطط إذا سعى عضو أو ضيف إلى االستبعاد الذاتي من أي من ممتلكات مجموعة
( )CEUKوتلك الخاصة بأي مشغل كازينو آخر في المملكة المتحدة .ستستمر أي فترة من
االستبعاد الذاتي بموجب ( )SENSEلمدة  6أشهر على األقل .يحتفظ النادي ومجموعة
( )CEUKبالحق في مشاركة هذه المعلومات مع شركته األم ،سيزر إنترتيمنت إنك.
(".)"CEUS
 11.3تتوفر الشروط واألحكام المتعلقة بـ ( )SENSEفي النادي وعلى الموقع اإللكتروني
www.caesars.co.ukوعند الطلب.

16.3
16.3

ي حتفظ النادي بالحق في حيازته أي مكاسب من أي عضو أو حصص في أي مقامرة إذا اشتبهوا
في أن العضو قد انتهك القاعدة  .16.2يحق إلدارة النادي االحتفاظ بهذه المكاسب والرهانات
حتى االنتهاء من أي تحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كان العضو أو الضيف المعني قد انتهك
القاعدة
 .16.2إذا استنتجت إدارة النادي بعد التحقيق ،أن العضو أو الضيف قد انتهك القاعدة ،16.2
فسيتم إبطال اللعبة المتأثرة والمكاسب الناتجة عنها ،وستتم مصادرة المخاطر التي تتعرض لها.
في جميع الحاالت األخرى ،سيتم اإلفراج عن المكاسب والرهانات إلى العضو أو الضيف ما لم
يخول أو يتطلب أي سبب وجيه آخر من النادي االحتفاظ بها و/أو تمريرها إلى أي طرف ثالث.

16.4
16.4

يلتزم النادي في حاالت معينة بإخطار الشرطة و/أو الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة و/أو لجنة
المقامرة وأي سلطة أخرى ذات صلة بأي انتهاكات للقاعدة  16.2وأي إجراء تم اتخاذه بموجب
القاعدة  ،16.3حيثما اعتبر من المناسب القيام بذلك.

 .12ملكيات النادي

تظل رقائق األلعاب الصادرة عن النادي ملكا ً للنادي ويجب إعادتها أو استبدالها (حسب
االقتضاء) عند الطلب.

 12.1ال يجوز إزالة أي ممتلكات تخص النادي أو المالك من العقار من قبل أي عضو أو ضيف .ال
يقبل النادي أو المالك وال أي عضو في مجموعة ( )CEUKوال أي من موظفيها أي مسؤولية
عن أي خسارة أو ضرر يلحق بالممتلكات في العقار سواء تم تكليفه برعاية الكادي أو أي من
موظفيه أم ال.
 .13حماية أموال األعضاء
 13.1وفقا ً لـ () ،LCCPيُنصح األعضاء والضيوف بأن سياسة النادي و( )CEUKهي عدم حماية
أموال األعضاء أو الضيوف المودعة في حالة إفالس النادي.
 .14ساعات العمل
 14.1يجب أن يفتح النادي ويكون مستعداً الستقبال األعضاء يوميا ً خالل تلك الساعات التي تحددها
إدارة النادي وفقا ً لتقديرها المطلق والمفرد من وقت آلخر.
 .15بيع وتوريد المشروبات الروحية
 15.1يجب أن يتم بيع أو توريد المشروبات الكحولية ال ُمسكرة في النادي على النحو الذي تحدده
األحكام القانونية واللوائح المحلية وشروط ترخيص الكحول للسلطة المحلية للنادي.
 15.2يحتفظ النادي والمالك بالحق في التوقف عن تقديم الكحول ألي عضو أو ضيف دون إبداء
األسباب.
 .16اللعب

 .17مكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب (")"AML / CTF

 17.1سيُطلب من األعضاء والضيوف تقديم وثائق الهوية المناسبة ،لضمان االمتثال لتشريعات ولوائح
مكافحة غسل األموال/مكافحة اإلرهاب.
 17.2يحتفظ النادي والمالك بالحق ،كجزء من إجراءات العناية الواجبة ،في إجراء عمليات فحص
ورفع االستفسارات مع األعضاء والضيوف لالمتثال لسياسات مكافحة غسل األموال/مكافحة
اإلرهاب واالمتثال لقوانين مكافحة غسل األموال/مكافحة اإلرهاب.
 17.3يحتفظ النادي والمالك بالحق في عدم المضي في أي معاملة و/أو تجميد أي أموال في حوزتهما
حتى يحين الوقت الذي ( )1قد حصلوا فيه على المعلومات المطلوبة بموجب القاعدة 17.2؛
و/أو ( )2أكمل النادي أي عمليات أخرى قد تكون مطلوبة بموجب تشريعات مكافحة غسل
األموال/مكافحة اإلرهاب .ستقوم إدارة النادي بإخطار العضو أو الضيف بأي عمليات تحقق تتم
بموجب القاعدة
 17.2في أقرب وقت ممكن عمليا ً ما لم يمنع القانون النادي من القيام بذلك أو إذا كان سيقوض
اإلجراءات األمنية .سيتم إزالة التعليق في أقرب وقت ممكن عمليا ً إذا لم يعد سبب التعليق
سارياً.
 .18إشعار الخصوصية
_____________________________________________________
 18.1تدير ( )CEUKإشعار الخصوصية الذي يلتزم به النادي .يصف إشعار الخصوصية هذا كيف
أن أي معلومات شخصية يقوم النادي ومجموعة ( )CEUKو(( )CEUKيشار إليها إجماالً بـ
(" )" CEUKأو "نحن" أو "نحن" أو "الخاصة بنا") بجمعها منك ،أو التي تقدمها إلى النادي،
ستتم معالجتها بواسطة ( .)CEUKيتوفر إشعار الخصوصية عند الطلب في النادي أو عبر
www.caesars.co.uk/privacy-notice.

 16.1لن تُلعب أي لعبة خطرة أو تعتمد على الحظ في النادي
بخالف ما يتوافق مع القوانين المعمول بها
لذلك وفي الوقت الحالي.
 16.2ال يوجد جهاز (سواء أكان كهربائيا ً أو ميكانيكيا ً أو غير ذلك) مهارة أو خدعة أو خداع (لتجنب
الشك يجب اعتباره يشمل ،على سبيل المثال ال الحصر ،ع ّد البطاقات)  ،والغرض منها هو
االحتيال ،أو للحصول على ميزة غير عادلة في أو للتأثير على أي لعبة قمار في النادي يمكن
استخدامها من قبل أي عضو أو ضيف أو أي مقامرة فردية أخرى في النادي ،سواء داخل أو
خارج العقار.

هذه القواعد نافذة اعتباراً من  1ديسمبر/كانون األول 2020
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 .19الحيوانات

 .26القانون الحاكم

 19.1يمكن لألعضاء الذين لديهم حيوانات ُمسجلة لمساعدة اإلعاقة بإحضار حيواناتهم إلى المبنى.
غير مسموح بالحيوانات التي ال تستوفي هذه المعايير.

 26.1تخضع هذه القواعد وأي نزاع أو مطالبة (بما في ذلك النزاعات أو المطالبات غير التعاقدية)
الناشئة عنها أو فيما يتعلق بها أو موضوعها أو تشكيلها وتفسر وفقا ً لقانون إنجلترا وويلز.

 .20البريد

 .27تواصل معنا

 20.1ال يجوز ألي زبون في النادي أن يعطي الكازينو عنوانه ألي غرض من األغراض.

 27.1إذا كانت لديك أي أسئلة  ،فيرجى االتصال بنا عن طريق الكتابة إلى مدير النادي ،باليبوي
كلوب 14 ،أولد بارك لين ،لندن W1K 1ND ،أو عن طريق االتصال بمكتب استقبال

 .21استخدام اسم الكازينو

باليبوي

على

0207491

8586

أو

إرسال بريد إلكتروني إلى

.info@playboyclublondon.com

 21.1ال يجوز ألي زبون استخدام اسم أو عضوية النادي ألي شكل من أشكال اإلعالن.

هذه القواعد نافذة اعتباراً من  1ديسمبر/كانون األول .2020

 .22الشكاوى

عقارات مجموعة ()CEUK

 22.1يلتزم النادي و( )CEUKبمتطلبات الشكاوى والنزاعات الواردة في  GA2005و(.)LCCP
وفقا ً لذلك ،يعمل النادي وفقا ً لسياسة وإجراءات الشكاوى والنزاعات الخاصة بشركة
( .)CEUKنسخة من الشكاوى وإجراءات النزاع متاحة على الموقع اإللكتروني
 ،www.caesars.co.uk/contact-us/complaints-newعند الطلب أو عند
تقديم شكوى أو إثارة نزاع .يعتبر جميع األعضاء موافقين على شروط إجراءات الشكاوى
والنزاعات الخاصة بـ (.)CEUK

أليا غالسكو
رصيف سبرينغفيلد ،طريق بيزلي ،غالسكو G5 8NP
أليا نوتنغهام
 108شارع البرلمان العلوي ،نوتنغهام NG1 6LF
إمباير بوكر روم ،لندن
 7شارع ليستر ،لندن WC2H 7BL

 .23تمثيل الموظفين

مانشستر 235
ذا جريت نورثرن 2 ،شارع واتسون ،مانشستر M3 4LP

 23.1ال يجوز توبيخ أي موظف في النادي أو مجموعة ( )CEUKمن قبل أي عضو أو ضيف؛ ال
يجوز ألي عضو أو ضيف مضايقة أو استخدام سلوك مهين تجاه موظفي النادي أو مجموعة
( .)CEUKقد يؤدي أي خرق لهذه القاعدة من قبل عضو أو ضيف إلى اإلنهاء الفوري
للعضوية في النادي والوصول إلى أي من عقارات مجموعة ( .)CEUKقد يؤدي أي خرق
لهذه القاعدة من قبل عضو أو ضيف في النادي أو أي من منشآت مجموعة ( )CEUKإلى
المنع الفوري من النادي و/أو أي من منشآت مجموعة ( .)CEUKسيؤدي خرق هذه القاعدة
إلى منح النادي أو أي عضو في مجموعة ( )CEUKالحق في االمتناع عن دفع أي حصص
و/أو مكاسب من أي فرد.

باليبوي كلوب لندن
 14أولد بارك لين ،لندن W1K 1ND
ذا إمبايور كازينو ،لندن
 6- 5شارع ليستر ،لندن WC2H 7NA
ملتقى المارينا برايتون
برايتون مارينا فيليدج ،برايتونBN2 5UT ،
ذا سبورتسمان كازينو ،لندن
شارع أولد كيبيك ،لندن W1H 7AF

 .24االستقاللية
 24.1إذا تم الحكم في أي وقت على أن أي بند من هذه القواعد غير قانوني أو غير صالح أو غير
قابل للتنفيذ ،فسيتم اعتبار هذه القاعدة محذوفة ولكن لن يؤثر ذلك أو يضعف شرعية أو
صالحية أو قابلية تنفيذ أي قواعد أخرى.
 .25حقوقنا
 25.1ال يشكل أي إخفاق أو تأخير من قبل النادي أو المالك في ممارسة أي حق أو تعويض منصوص
عليه بموجب هذه القواعد أو بموجب القانون تنازالً عن هذا الحق أو أي حق أو تعويض آخر،
وال يمنع أو يقيد الممارسة اإلضافية لذلك الحق أو أي حق أو تعويض آخر.

هذه القواعد نافذة اعتباراً من  1ديسمبر/كانون األول 2020
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