BANKO REGLER
Læs venligst det hele... 80er fest i hjemme i stuen
Så er banko pladerne lagt ud på vores hjemmesidde www.total80er.dk
Nedenfor har vi i punkt orden listet alt vores information. Læs det
grundigt igennem og har i spørgsmål, så stil dem i kommentarfeltet, så
besvarer vi. Ligeledes gennemgås reglerne i vores live stream fra vores
Twitch side https://www.twitch.tv/dursuneventmanagement
✅ Der i er i alt 500 forskellige plader tilgængelig i filen. Nummeret på
de individuelle plader står i øverste venstre hjørne. Man vælger selv sin
plade, så man kan risikere at flere har samme plade. Man må max tage
en plade pr. Person og 2 plader pr hustand. Dette er tillids banko, så
venligst overhold reglerne.
✅ Pladen skal udskrives, eller man kan tegne den på et stykke papir.
Vigtigt at man skriver nummeret oppe i hjørnet med på ens papir, så vi
kan tjekke pladen. Husk og tlf. Nummer ved banko, da vi muligvis ringer
dig op. ;)
✅ Vi trækker hjemme fra vores studie en tilfældig sang, som vi spiller
30-45 sekunder af. Man skal så gætte sangen og har man den på sin
plade, ligger man en brik ovenpå.
✅ Det er gratis at deltage, men vi samler ind til Danske Hospitals
Klovne, så hvis i har lyst så kan i bidrage med 10-20 kr. pr plade.
Pengene går direkte og ubeskåret til hospitalsklovnene. Mobile pay
nummer er 44670. - Vi har en konto derinde så vi kan se, hvor mange
penge vi har samlet ind.
✅ Vi spiller 1 vandret række, 2 vandrette rækker og fuld plade.
✅ Når man har banko, tager man et billede af sin plade og sender din til
os via vores Facebook side. Benyt knappen ”send besked”- Den der
først sender ind, er vinderen. Vi har stor tillid til at folk ikke snyder.
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