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ĖLIAI

Kazino Jūsų renginyje
„Kazino vakarėliai” – tai IĮ „Rengvita” prekinis ženklas. Tai – užburianti pramoga, kurios metu
žaidžiami populiariausi kazino žaidimai: Ruletė, Pokeris, Juodasis Džekas (BlackJack) ir Kauliukai
(Craps).
Kazino žaidimai gali būti teminio vakarėlio pagrindinė „vinis“, arba viena iš kompozicijos detalių,
papildanti Jūsų renginį. Žaisdami kazino su mūsų stalais pasijusite lyg tikruose lošimo namuose –
čia galioja tos pačios taisyklės ir naudojamas labai panašus inventorius, žaidėjams asistuoja
profesionalūs krupjė, žaidimui naudojami netikri pinigai.
Pinigai gali būti specialiai pagaminti su pageidaujama simbolika: logotipu, vadovo nuotrauka,
specialiais inicialais ir pan.
Kazino vakarėlio žaidimai paprastai trunka 3 valandas, tačiau pageidaujant šį laiką galima pratęsti.
Siekiant, kad renginio dalyviai aistringiau įsitrauktų į lošimus, vakarėlio pabaigoje galima surengti
aukcioną ar daugiausiai išlošusiems skirti simbolinius prizus.
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„Casino party“ is PC „Rengvita’s” brand. It’s an enchanting entertainment, where You can play the most
popular casino games: Roulette, Poker, BlackJack and Craps.
Casino games can be the main theme of the evening, or one of the components of the composition
of your event. When playing gambling games with our casino tables, you can feel like inside a real
casino: all rules are the same, and the equipment is almost similar, professional croupiers are assisting
every guest, and of course fake money is used for the game.
Money can be made with special emblem or symbol required: company’s logo, picture of CEO, special
initials and etc.
Casino party usually takes 3 hours, but can be extended if required.
In order for the event guests to engage more passionate into the games, at the end of the party, an
auction can be held, or most successful players can be awarded by various prizes.

Nuoširdžiai Jūsų / Sincerely yours
„Rengvita“
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Kokybės užtikrinimas
PATIRTIS: Esame sukaupę solidžią, daugiau nei 8- nerių metų kazino vakarėlių organizavimo patirtį,
pirmieji pradėję ir labiausiai išvystę šią paslaugą Lietuvoje. Didžiuojamės sukaupta patirtimi ir puikiais
klientų atsiliepimais.
APTARNAVIMAS: Dirbame 24/ 7, visus metus. Surengti kazino vakarėlį galime bet kurioje Lietuvos ar
Europos vietoje. Kazino stalus ir kitą įrangą visada pristatome punktualiai ir klientui patogiu metu.
KOMANDA: Dirbame tik su geriausiausiais. Esant poreikiui krupje gali kalbėti Lietuvių/ Anglų/ Rusų
kalbomis, jie pasižymi nepriekaištingomis manieromis ir puikiu bendravimo stiliumi, lengvai įtraukia
vakaro svečius į kazino žaidimus. Visada išsamiai paaiškina žaidimų taisykles pradedantiesiems.
ĮRANGA: Kazino vakarėliams naudojami kazino stalai yra kokybiški, pagaminti iš aukštos klasės
medžiagų, patogūs žaisti, patraukliai atrodantys. Dekoracijos yra unikalaus dizaino, specialiai sukurtos
suteikti maksimalų kliento pasitenkinimą, bei papuošti Jūsų šventę.
Pramoga yra visiškai legali, nes žaidžiama ne iš tikrų pinigų ir žaidėjai nesiekia piniginio laimėjimo.
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EXPERIENCE: We have achieved substantial, more that 8 years experience when organizing Casino
events. Primaly invented and developed such service in Lithuania. We are very proud of our experience
and brilliant appreciantions of our clients.
SERVICE: Working always 24/ 7. We can held Casino party everywhere in Lithuania or Europe. Casino
tables and other equipment is always delivered on time and according to client needs.
TEAM: We work only with superlatives. In case of demand – we can oﬀer croupiers, who speaks
Lithuania/ English/ Russian, they are well known of ﬂawless manners, and delicate communication skills,
easily attracts guests to casino games. All games rules are explained comprehensively for beginners.
EQUIPMENT: Tables, used for casino parties are qualitatively, made of hi– end materials, comfortable
to play, attractively looking. All decorations are unique design, specially made to achieve maximum
satisfaction for our clients, and to represent your party.
Casino events are absolutely legal entertainment, where fake money are used, and
players do not aim for money prize.
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Kazino žaidimai
Casino games

Pokeris

BlackJack/ Akis/ 21/ Pantonas

Pokeris yra kortų žaidimas, kurio tikslas surinkti kortų kombinaciją, didesnės vertės nei kitų žaidėjų ir taip
laimėti banką. Žaidėjai turi pasirinkti geriausią kortų kombinaciją, apjungiant jau turimas kortas. Nuo
kombinacijos pasirinkimo (hand selection), įžvalgumo bei skaičiavimo priklauso lošėjo pergalės galimybė!

BlackJack, dar žinomas kaip „Akis“, „21“ arba „Pantonas“ yra vienas iš populiariausių ir labiausiai
mėgstamų žaidimų pasaulyje. Tikriausiai todėl, kad žaidėjai gali pasikliauti ne tik savo sėkme, bet ir
išmokta žaidimo taktika bei strategija. Norėdamas laimėti, žaidėjas turi žinoti, kokie veiksmai būtų
tinkamiausi esant bet kokiai išdalintų kortų kombinacijai. Jei jis juos žino, jis turi daugiau galimybių
laimėti prieš kazino.

Poker

BlackJack

Poker is a card game, that has an aim to collect the combination of cards with better value, than the other
players, and to win the Jackpot. Players have to combine their cards with those on the table to achieve the
best combination of cards. With the skill of hand selection, foresight and math skills, depends the chance of
victory!

BlackJack – also known as „eye“, „21“ or „The Panton“, is one of the most popular and successful
games around the globe. Mostly because of that, that players have to rely not only on luck, but also
with the strategy and tactics. If they know them well enough, they have more chances to win against
the casino.
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Ruletė

Kauliukai

Ruletė - visame pasaulyje žinomas ir pripažintas azartinis lošimas, kurio metu spėjama, kurioje vietoje
sustos rutuliukas, mestas ant besisukančio rato. Ruletė lošiama prie didelio stalo, turinčio tik jam būdingą
tablo. Viename stalo gale yra cilindras, kuris sukasi katile. Jame yra 37 skyreliai, sunumeruoti nuo 0 iki 36
imtinai. Kita stalo dalis yra unikalus, į specialius segmentus, skyrius, bei numerius padalintas tablo, kuriame
galimos neribotos pergalės ir pralaimėjimo kombinacijos.

Žaidimai kauliukais – vieni seniausių žmonijos laisvalaikio užsiėmimų ir labiausiai jaudinančių kazino
žaidimų. Jis triukšmingas, greitas, pilnas veiksmo ir turbūt pats linksmiausias. Taip pat tai yra vienas
geriausių žaidimų tam žaidėjui, kuris žino savo šansus ir moka tai išnaudoti. Lošime kauliukais visi
pašaliniai pojūčiai dingsta ir Jūs galite susikoncentruoti ties tuo, ką darote bei sutelkti visą dėmesį į
savo žaidimą.

Roulette

Craps

Roulette – is well known and worldwide recognized game, where a player have to guess where the ball of
roulette wheel will stop. This game is played around the big table, with it’s unique layout. In one side of the
table, there is a cylinder which spins in the caldron. There are 37 sections, with number from 0 to 36. The
other part of the table is a unique layout, divided to numbers, sections and segments, where a players has
endless opportunities to make loss or win combinations.

Craps – are one of the oldest leisure activities of humankind, and one of the most thrilling casino
games. It’s very clamorous, fast, full of action and probably the most joyful. Also this is the best
game for the player, who knows his chances and how to use them. When playing craps, You will
forget all your additional problems, or tasks and You can concentrate to have yourself a joyful and
fantastic time.

Mūsų dekoracijos
Our decorations

Kubai „Kauliukai“

Teminės foto sienelės

Kiekvieną renginį siūlome papuošti unikaliomis dekoracijomis. Vienos iš jų - raudoni kubai „Kauliukai“.
Dekoracijų forma panaši į lošimo namuose naudojamų kauliukų, tik šie - keliasdešimt kartų didesni.
Pro kauliukų „akis“ sklinda švelni šviesa. Raudona spalva puikiai dera prie bet kurio interjero, o aplinkoje
sukuria aistros, azarto, paslapties jausmus. Dekoracijų vienos kraštinės ilgis 60 cm.

Unikalios savo dizainu ir estetika teminės kazino foto sienelės pagyvins bet kurį Jūsų renginį. Tai tobulai
tinkanti dekoracija pasitinkant svečius su taure šampano ir siekiant įamžinti gražiausias šypsenas. Foto
sienelės gali būti parinktos atsižvelgiant į Jūsų renginio temą, bei puikiai tinka kompozicijoje kartu su kubais
„Kauliukais“. Išmatavimai: 2,6 X 2,3 m.

Cubes “Dices”

Thematic photo walls

We oﬀer You a unique set of decorations for every casino party. One of the decorations are luxurious
“Dices”. Looks like the same dice, you are playing in casino, but many times larger. You can see gentle
light outspreading from dice’s “eye”. Red color of these dices suits perfectly with every interior, and
spreads in atmosphere passion, excitement ant secret feelings. Length of one edge of the cube – 60 cm.

Unique by design and aesthetics, casino themed photo walls will embrace every event. It is the perfect
choice of decoration, when welcoming your guest by the glass of champagne and bunch of photos.
Photo walls can be chosen regarding your event theme and also ﬁts perfectly in the composition with
“Dice” decorations. Dimensions: 2,6 x 2,3 m.
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INFO
Iškilus klausimams ar pageidaujant
papildomos informacijos prašome kreiptis
telefonu +370 603 28061 ar
el. paštu info@rengvita.lt.

KONTAKTAI
Naujakurių g. 84- 45
Kaunas, Lietuva
+370 603 28061
info@rengvita.lt
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