Sevgili veliler, sevgili anneler, sevgili babalar,
Oyunlar çocuklarımızın yaşamında baştan itibaren büyük bir yer alıyor.
Pokemon kartlarından tutun, Nintendo, Play Station veya bilgisayar oyunları,
bunların hepsi çocuklarımız ve gençlerimizin bugünkü çağında hobi olarak değerlendiriliyor.
Bu tür oyunlar heyecanı artırıyor ve zevkli bulunuyor ama bununla beraber bağımlılık riski de artıyor.
Şans oyunlar ın (Kumarın) özelikleri nelerdir?
Almanya’da şans oyunları şunlardır: Kumarhanede oynanan oyunlar, paralı oyun otomatları, spor ve
at yarışı bahisleri, kazı kazanlar, piyangolar ve ayrıca poker. Bu oyunların çoğu internette kısmen yasa
dışı bir şekilde de oynatılır.
Çoğu zaman gençler de otomat ve spor bahislerine ilgi gösterir. Boş vakitlerinde bunlarla karşılaşırlar
- örneğin köşedeki büfede, spor derneğinde yapılan bahis oyunları veya birlikte seyredilen futbol
maçları esnasında. Halbuki bu şans oyunlarının, özellikle de canlı bahislerin, bağımlılık yaratma
potansiyeli yüksektir ve gençler açısından daha bir tehlikelidirler.
Bu yüzden geçerli olan kural şudur: Şans oyunlarını en az 18 yaşında olan yani Gençleri Koruma
Yasası’nda düzenlendiği gibi ancak reşit olan oynayabilir. Kermeslerde, eğer şans oyunlarında elde
edilen kazanç değeri düşük eşya şeklinde ise, bir istisna yapılır.
Şans oyunları daima para yatırma ile bağlantılıdır ve oyunun sonucu tamamen tesadüfe bağlıdır oyuncunun hiçbir etkisi yoktur.
Lokantalar, oyunsalonlarında ve Imbissler de bulunan paralı oyun otomatların ın adı boş zamanı
değerlendirme otomatları olarak kulanılıyor - fakat burada da geçerli olan: 18 yaşı gerekli!
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Şans oyunların tehlikeleri nelerdir?
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Kazanmak daima güzel duygudur, bunun etkisi alışkanlığa kadar dayanır ve daima tekrarlama
ihtiyacı duyulur.
Kaybetmek kötü bir duygu, etkisi moral bozukluğu, hayal kırıklığı kişisel bozukluğa kadar
dayanabiliyor.
Şans oyunları oynama alışkanlığı, misal alkohol alışkanlığı ile kıyaslanabilinir.
Şans oyunu (Kumar) bağımlılığı dostların, ailenin, saygının ve paranın kayıbına yol açabilir!
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Çocukları ve gençleri korumak için siz neler yapabilirsiniz?
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Şans oyunları (Kumar) - hakında bilmeniz gerekenler!

Faules Spiel!
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Çocuk ve gençlerin şans oyunları oynamasına izin vermeyin.
Çocuk ve gençlerle bağımlılığın nasıl meydana gelebileceği üzerine konuşun.
ans oyunlarının daima tesadüflere bağlı olduğu, bu durumun poker ve spor bahisleri için de geçerli
olduğu konusunda onları bilgilendirin.
* Auch Pokern, Sportwette
Genç insanlarla hep iletişim içerisinde olun.

Sorularınız olursa herzaman bize danışabilirsiniz. Sizleri daima ilgiyle bekliyoruz!
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