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Taqsima I
Titolu, Tifsiriet u Teritorjalità
1.
It-titolu ta’ dawn ir-regolamenti huwa r-Regolamenti
dwar Fondi għal-Logħob.

Titolu.

2.
(1)
F’dawn ir-regolamenti, bla ħsara għal dak
previst fis-subregolamenti (2) u (3), il-kliem u l-frażijiet kollha
għandhom l-istess tifsira bħal dik preskritta fir-Regolamenti dwar
Tifsiriet fil-Logħob.

Tifsir.

(2) F’dawn ir-regolamenti, sakemm ir-rabta tal-kliem ma
teħtieġx xort’oħra, "l-Att" tfisser l-Att dwar il-Logħob.
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(3) It-termini l-oħra kollha użati f’dawn ir-regolamenti
għandhom l-istess tifsira mogħtija lilhom fl-Att.
3.
(1)
Dawn ir-regolamenti japplikaw biss għal fondi
tal-logħob f’Malta.
(2) Ma jista’ jingħata l-ebda servizz ta’ logħob fuq
bastimenti, inġenji tal-ajru jew vetturi oħra f’Malta, bl-esklużjoni ta’
cruise casinos awtorizzati:
Iżda, sabiex jiġi evitat kull dubju, il-paragrafu
preċedenti ma japplikax għall-bastimenti jew inġenji tal-ajru li jtajru,
jew għandhom id-dritt li jtajru l-bandiera Maltija, jew huma reġistrati
ġewwa Malta, waqt li dawn il-bastimenti jew inġenji tal-ajru jkunu
qiegħdin jinnavigaw jew itiru barra l-ibħra territorjali ta’ Malta.

Applikabbilità.
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Taqsima II
Approvazzjoni ta’ Fondi għal-Logħob

Approvazzjoni ta’
fondi għal-logħob.

4.
L-ebda persuna ma għandha tuża, jew xjentement jew bi
traskuraġni tippermetti, kemm attivament kif ukoll passivament, lużu ta’ fondi f’Malta biex jintużaw bħala fondi għal-logħob sakemm
dik il-persuna ma tkunx fil-pussess ta’ approvazzjoni valida għal
dawk il-fondi għal-logħob skont tali proċedura li tista’ tiġi preskritta
mill-Awtorità fi strument vinkolanti, u s-servizz tal-logħob provdut
ikun ukoll debitament awtorizzat:
Iżda l-Awtorità tista’, permezz ta’ strument vinkolanti,
teżenta ċerti tipi jew kategoriji ta’ fondi għal-logħob mill-ħtieġa ta’
approvazzjoni.
Taqsima III
Reġistrazzjoni ta’ Ġugaturi f’Fondi għal-Logħob

Obbligu ta’
reġistrazzjoni.

5.
(1)
Operatur ta’ fond għal-logħob għandu jirreġistra
l-ġugaturi kollha minnufih malli jidħlu fil-fond għal-logħob, u fi
kwalunkwe każ qabel ma jagħmlu użu mis-servizz ta’ logħob.
(2) Ir-reġistrazzjoni għandha ssir b’dak il-mod kif lAwtorità tista’, permezz ta’ strument vinkolanti, teħtieġ.
Taqsima IV
Esklużjoni personali mil-Logħob

Esklużjoni
personali għandha
tkun disponibbli
faċilment.

6.
(1)
Operaturi ta’ fondi għal-logħob għandhom
jagħmlu disponibbli faċilment il-possibbiltà li xi persuna teskludi
lilha nnfisha mil-logħob għal perjodu ta’ ta’ sena, bil-possibilità li tali
perjodu jiġi mġedded awtomatikament, u l-proċedura li biha dik ilpersuna tista’ tagħmel użu minn din l-opportunità, inklużi dawk ilformoli u dokumentazzjoni oħra li jistgħu jkunu meħtieġa.
(2) Operaturi ta’ fondi għal-logħob għandhom joffru lassistenza tagħhom lil kull persuna li tixtieq teskludi lilha nnifisha
mil-logħob u għandhom jiggwidaw lil dik il-persuna matul ilproċedura biex jagħmlu dan, waqt li jispjegaw, kif dovut, il-kontenut
tal-proċedura u l-effetti tagħha fuq il-persuna li għaliha għandha
tapplika.

Proċedura għallesklużjoni
personali.

7.
(1)
Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tarregolament 8, l-applikazzjoni għal esklużjoni personali tista’ tiġi
sottomessa biss mill-persuna li għaliha ser tapplika.
(2) Wara li jirċievi l-formola ta’ esklużjoni personali, loperatur tal-fond għandu jiżgura li kull informazzjoni u
dokumentazzjoni meħtieġa tiġi debitament provduta, u għandu
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minnufih iniżżel id-dettalji tal-persuna fuq id-database unifikata ta’
esklużjoni personali.
(3) Meta l-esklużjoni personali ssir fuq kopja bil-miktub talformola ta’ esklużjoni personali, l-applikazzjoni kompletata għandha
tiġi siġillata u titqiegħed fis-sigur minnufih fil-kaxxa għassottomissjoni ta’ esklużjoni personali.
(4) Il-kaxxa għas-sottomissjoni ta’ esklużjoni personali
għandha titqiegħed f’post, wara r-reception desk tal-fond għallogħob, li jkun viżibbli b’mod ċar minn filmati ta’ sigurtà fi
kwalunkwe ħin.
(5) Il-kontenut ta’ tali kaxxa għas-sottomissjoni ta’
esklużjoni personali għandu jinġabar minn uffiċjali tal-Awtorità minn
żmien għal żmien, jew mod ieħor konsenjat lill-Awtorità b’dak ilmod li l-Awtorità tista’ tippreskrivi, permezz ta’ strument vinkolanti
jew mod ieħor.
(6)
personali:

Fir-rigward

tad-database

unifikata

ta’

esklużjoni

(a)
operaturi ta’ fondi għal-logħob għandhom
jiżgura li jkunu jeżistu l-prerekwiżiti kollha biex ikun hemm
aċċess għad-database unifikata ta’ esklużjoni personali fi
kwalunkwe ħin;
(b)
jekk l-operatur tal-fond għal-logħob ma jkollux
aċċess għad-database unifikata ta’ esklużjoni personali għal xi
raġuni li ma jkollux kontroll fuqha, l-operatur għandu
minnufih jinforma lill-Awtorità;
(ċ)
jekk, waqt dak il-perjodu, persuna timla’ lformola ta’ esklużjoni personali, l-operatur tal-fond għallogħob għandu minnufih jinforma lill-Awtorità dwar dik ilpersuna, u għandu minnufih iniżżel id-dettalji ta’ dik ilpersuna fuq id-database unifikata ta’ esklużjoni personali
malli jerġa’ jkollu aċċess;
(d)
malli jerġa’ jkollu aċċess għad-database
unifikata ta’ esklużjoni personali, l-operatur tal-fond għallogħob għandu jivverifika li l-persuni kollha li daħlu fil-fond
għal-logħob waqt il-perjodu li fih id-database kienet
inaċċessibbli ma kienux persuni esklużi:
Iżda jekk persuna eskluża daħlet fil-fond għal-logħob
f’dak il-perjodu, l-operatur tal-fond għal-logħob għandu minnufih
jinforma lill-Awtorità dwar dan il-fatt:
Iżda wkoll jekk il-persuna eskluża tkun għadha fil-fond
għal-logħob f’dak il-ħin, l-operatur tal-fond għal-logħob għandu
minnufih jittermina l-logħba ta’ dik il-persuna u jitlob lil dik il-
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persuna biex titlaq ’il barra mill-fond minnufih. Waqt li jagħmel dan
l-operatur tal-fond għal-logħob jista’ jitlob l-għajnuna ta’ dawk luffiċjali tal-Awtorità jew tal-Pulizija kif ikun meħtieġ sabiex tiġi
sgurata l-konformità min-naħa tal-persuna eskluża. L-Awtorità tista’,
permezz ta’ strument vinkolanti, tippreskrivi x’passi oħrajn
għandhom jittieħdu f’tali ċirkostanzi.
(7) Kull meta d-database unifikata ta’ esklużjoni personali
ma tkunx qed tiffunzjona, kull persuna li ssir taf b’dak ilfunzjonament ħażin għandha tinforma lill-Awtorità minnufih. Waqt
kull ħin li d-database unifikata ta’ esklużjoni personali ma tkunx qed
tiffunzjona, għandhom
japplikaw
id-dispożizzjonijiet
tassubregolament (6).
(8) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tarregolament 8, esklużjoni ta’ persuna mil-logħob tista’ tiġi
implimentata biss skont dan ir-regolament fuq talba ta’ dik ilpersuna.
(9) Esklużjoni mil-logħob implimentata skont dan irregolament għandha titneħħa biss fuq talba tal-ġugatur rilevanti jew
meta jgħaddi l-perjodu ta’ żmien stabbilit, u dak il-perjodu jista’
jitnaqqas biss fuq talba tal-ġugatur rilevanti.
(10) Avviż min-naħa ta’ ġugatur li jżid jew iġedded il-perjodu
ta’ esklużjoni personali għandu jkollu effett minnufih malli jirċevih
operatur tal-fond għal-logħob.
(11) Minkejja kwalsijasi dispożizzjoni oħra ta’ dan irregolament jew ta’ kwalunkwe liġi oħra, perjodu ta’ esklużjoni
personali milli tilgħab f’fond għal-logħob ma jistax jitnaqqas jew jiġi
revokat qabel l-iskadenza tal-perjodu ta’ esklużjoni personali.
Lagħaba
patoloġiċi.

8.
(1)
Persuni li huma kkonfermati minn professjonist
mediku kompetenti li huma lagħaba patoloġiċi jistgħu jippreżentaw
xhieda dwar dik id-djanjosi lil kull operatur ta’ fond għal-logħob jew
lill-Awtorità, flimkien ma’ formola ta’ esklużjoni personali
debitament mimlija.
(2)

F’kull każ bħal dan:

(a)
jekk ir-riċevitur huwa operatur ta’ fond għallogħob, hu għandu minnufih jieħu l-passi previsti firregolament 7(2), billi jeskludi l-persuna mil-logħob għal
perjodu ta’ sena li jiġġedded awtomatikament, u għandu
minnufih jinforma lill-Awtorità dwar ir-reġistrazzjoni tallagħab patoloġiku fuq id-database unifikata ta’ esklużjoni
personali;
(b)
jekk ir-riċevitur huwa l-Awtorità, din għandha
minnufih iddaħħal id-dettalji tal-persuna fuq id-database
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unifikata ta’ esklużjoni personali, biex teskludi lil dik ilpersuna mil-logħob għal perjodu ta’ sena li jiġġedded
awtomatikament:
Iżda fiż-żewġ każijiet, l-Awtorità għandha tinforma lilloperaturi kollha ta’ fondi għal-logħob dwar ir-reġistrazzjoni ta’
lagħab patoloġiku fuq id-database unifikata ta’ esklużjoni personali,
bla ħsara għall-kull rekwiżit skont il-liġijiet rigward il-protezzjoni
tad-data personali u kull liġi applikabbli oħra.
(3) Persuna li ġiet eskluża mil-logħob skont issubregolament (2) tkun tista’ tagħmel użu minn servizz tal-logħob
fil-każ biss li tipproduċi xhieda minn professjonist mediku
kompetenti li m’għadhiex aktar lagħabi patoloġiku.
(4) (a)
L-esklużjoni prevista f’dan ir-regolament tista’
tintalab ukoll minn kull persuna interessata f’isem persuna li ġiet
djanjostikata medikament bħala lagħab patoloġiku.
(b)
F’kull każ bħal dan, il-persuna interessata
għandha tapplika bil-mod previst f’dan ir-regolament, waqt li
tispeċifika l-persuna li fir-rigward tagħha qed tintalab l-esklużjoni u
l-interess tagħha fil-benesseri ta’ dik il-persuna, u billi tissottometti
d-dokumentazzjoni kollha meħtieġa li għandha tiġi annessa malformola ta’ esklużjoni.
9.
In-nuqqas ta’ konformità mar-regolamenti previsti f’din
it-Taqsima jwasslu għal reat kriminali skont it-Tielet Skeda tal-Att.

Responsabbiltà
kriminali.

Taqsima V
Fondi għal-Logħob Kontrollati
10. Fondi għal-logħob kontrollati għandhom, sabiex ikunu
eliġibbli għall-approvazzjoni mill-Awtorità, josservaw iddispożizzjonijiet kollha f’din it-Taqsima flimkien mal-ħtiġiet l-oħra
kollha applikabbli għal fondi għal-logħob, u dawk il-ħtiġiet l-oħra
kollha li l-Awtorità tista’, permezz ta’ strument vinkolanti,
tippreskrivi.

Fondi għal-Logħob
kontrollati jeħtieġu
approvazzjoni.

11. (1)
Fondi għal-logħob kontrollati għandu jkollhom
il-punti kollha ta’ aċċess għall-fond f’distanza radjali ta’ mhux inqas
minn ħamsa u sebgħin metru miċ-ċentru tal-postijiet tad-dħul
rispettivi mal-perimetru ta’:

Distanza minima
minn ċerti fondi.

(a)

l-istabbilimenti ta’ edukazzjoni li ġejjin:
(i)

kindergartens;

(ii)

skejjel primarji;

(iii)

skejjel sekondarji;
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(iv)

skejjel post sekondarji;

(v)

skejjel terzjarji;

(vi)

skejjel speċjali;

(vii)

ċentri ta’ child care;

(viii)
(ix)
(x)

skejjel tas-sajf;
skejjel kummerċjali;
skejjel tal-informatika;

Iżda din il-limitazzjoni ma tapplikax fir-rigward ta’
skejjel biex wieħed jitgħallem lingwa.
(b)
faċilitajiet ta’ kura ta’ ċittadini anzjani li
għandhom jinkludu djar tal-anzjani u day-care centres;
(ċ)

postijiet ta’ qima li jkopru kwalunkwe reliġjon;

(d)

postijiet u infrastrutturi ġenerali li jkopru dan li

ġej:
(i)
(ii)
Sustanzi;

l-Unità ta’ Terapija kontra l-Abbuż minn

(iii)

SEDQA;

(iv)

Appoġġ;

(v)
(vi)
ta’ taħriġ;
(e)

M.U.S.E.U.M;

CARITAS;
Nursuries tal-isports u, jew faċilitajiet

playgrounds u playing fields:

Iżda l-kalkolu għandu jsir miċ-ċentru ta’ kull post ta’
dħul fil-perimetru tal-fond għal-logħob kontrollat.
Distanza minima
minn fondi għallogħob kontrollati
oħra.

12. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tarregolament 11, kull fond għal-logħob kontrollat għandu jkun
f’distanza minima bil-mixi ta’ mhux anqas minn ħamsin metru minn
kull fond għal-logħob kontrollat ieħor, liema distanza tiġi kalkolata
miċ-ċentru ta’ kull punt ta’ dħul ta’ kull fond għal-logħob kontrollat
propost u, jew approvat:
Iżda għall-finijiet ta’ dan ir-regolament "distanza
minima bil-mixi ta’ ħamsin metru" għandha tiġi kalkolata bħala l-
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inqas distanza bil-mixi bejn il-punti tad-dħul tal-fondi għal-logħob
kontrollati proposti u, jew approvati mingħajr ma jitqiesu
regolamenti tat-traffiku u dwar pedestrians:
Iżda ukoll l-Awtorità għandha, meta tinħoloq il-ħtieġa
biex tiddeċiedi bejn żewġ applikazzjonijiet kompleti jew aktar għallapprovazzjoni ta’ fondi għal-logħob kontrollati li jiġu riċevuti flistess xhar u li huma kollha konformi mad-distanzi stabbiliti firregolamenti 10 u 11, tagħti preferenza lill-applikant li ma jkunx għad
għandu fond għal-logħob kontrollat fil-belt jew villaġġ li għalihom
jirreferu l-applikazzjonijiet:
Iżda wkoll jekk iktar minn applikant wieħed
jikkwalifika skont il-proviso preċedenti, jew jekk l-applikanti kollha
kkontemplati fil-proviso preċedenti jkollhom kollha fondi għallogħob kontrollati fil-belt jew villaġġ inkwistjoni, tingħata preferenza
lill-applikant li jkun issottometta l-ewwel applikazzjoni kompleta lillAwtorità:
Iżda wkoll jekk żewġ applikazzjonijiet kompleti jew
aktar jiġu sottomessi fl-istess ġurnata u ma jistgħux jiġu applikati lprovisos preċedenti, tingħata preferenza lill-applikant li jitla’ bixxorti.
13. M’għandux ikun hemm iktar minn fond wieħed għallogħob kontrollat fi ħdan bini wieħed jew infrastruttura fiżika waħda,
li għandhom jinkludu kull kumpless residenzjali, ta’ negozju jew ta’
divertiment:

Mhux iktar minn
fond wieħed għallogħob kontrollat fi
stabbiliment
wieħed jew f’fondi
oħra.

Iżda l-kriterji ta’ selezzjoni previsti fir-regolament 12
għandhom jiġu implimentati fix-xenarju fejn iktar minn applikazzjoni
kompleta waħda għal fond għal-logħob kontrollat fl-istess bini
aċċessibbli għall-pubbliku, post jew infrastruttura fiżika tiġi riċevuta
fl-istess xhar.
14. (1)
L-applikazzjonijiet kollha għall-konsiderazzjoni
ta’ approvazzjoni tal-post propost għal fond għal-logħob kontrollat
għandu jkollha magħha:
(a)
referenza għal-liċenza rilevanti li l-applikant
għandu jew, jekk l-applikant għadu fil-proċess li jikseb illiċenza meħtieġa, in-numru tal-applikazzjoni rilevanti;
(b)

il-permess rilevanti tal-Awtorità tal-Ippjanar; u

(ċ)
pjanta, fuq skala ta’ wieħed għal kull mija
(1:100) tal-fond li hi konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin
kif ukoll tkun konformi ma kwalsijasi ħtieġa speċifika li tista’
tiġi stabbilita għal xi tip partikolari ta’ servizz ta’ logħob.
(2)

Il-pjanta għandha tindika:

X’ikun fiha
applikazzjoni
għallapprovazzjoni.
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(a)

l-area f’metri kwadri;

(b)

il-limitu tal-konfini jew tal-perimetru tal-fond;

(ċ)
fejn il-fond jinkludi, jew ikun magħmul minn
iktar minn bini wieħed, il-post fejn ikun hemm ħitan esterni
jew interni ta’ kull tali bini u mezzi ta’ aċċess bejn il-binjiet,
jekk ikun hemm;
(d)
fejn il-fond jifforma parti minn bini, il-post fejn
ikun hemm ħitan esterni jew interni tal-bini, li huma inklużi
fil-fond;
(e)
iż-żona proposta għal-logħob, li għandha tkopri
ż-żona li fiha hu propost li jiġi allokat l-apparat tal-logħob;
(f)
il-pożizzjonar tal-apparat tal-logħob fiż-żona tallogħob proposta;
(g)
fejn jinsab kull punt ta’ dħul għal, jew ħruġ
minn, dak il-fond, inkluża f’kull każ deskrizzjoni tal-post li
minnu jsir id-dħul jew li għalih il-ħruġ iwassal u l-karatteristiċi
ta’ sigurtà tat-tnejn;
(h)
kull ħaġa oħra meħtieġa skont il-kondizzjonijiet
speċifiċi li jistgħu jiġu stabbiliti għal kull tip partikolari ta’
servizz tal-logħob, f’xi strument vinkolanti;
(i)
disinn, intensità u għejjun ta’ dawl fiż-żona tallogħob, li għandha tkun mixgħula adegwatament il-ħin kollu.
L-intensità u l-moviment tad-dawl, inkluż dak mill-apparat tallogħob innifsu u kull informazzjoni oħra kummerċjali u, jew
sinjali ta’ komunikazzjoni m’għandhomx iwasslu għal stimuli
akbar biex wieħed jilgħab logħob tal-ażżard;
(j)
miżuri biex jirriduċu l-ħoss sabiex jiġi żgurat li
l-livelli tal-ħoss fi ħdan il-fond ma jistgħux jinstemgħu minn
barra l-entratura prinċipali;
(k)
il-post u t-twaħħil tal-CCTV cameras u l-console
tal-kontroll, biex jiġi żgurat li ż-żona tal-logħob tippermetti li
jistgħu jiġu sorveljati fi kwalunkwe ħin il-ġugaturi kollha,
inklużi meta jkunu qegħdin f’żoni, jekk ikun hemm, barra
minn dawk tal-logħob;
(l)
il-post, il-firxa u t-tqassim ta’ kull parti oħra talfond li ser tintuża biex jiġi provdut xi servizz ieħor tal-logħob
minbarra permezz ta’ apparat tal-logħob, jekk ikun hemm;
(m)
il-post, il-firxa u t-tqassim ta’ kull parti oħra talfond li mhux ser tkun żona tal-logħob, kif ukoll l-użu ta’ tali
żona;
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(n)
l-għamla ta’ u fejn ser ikunu l-barrieri, ilkaratteristiċi tas-sigurtà u attrezzaturi oħra li jisseparaw xi
parti tal-fond fejn ikun hemm disponibbli għall-użu apparat
tal-logħob minn xi parti oħra tal-fond għal-logħob kontrollat;
(o)
il-post prominenti fejn hu propost li jitqiegħed
għall-wiri sommarju tad-dokument ta’ approvazzjoni tal-fond
għal-logħob kontrollat;
(p)
id-disinn, il-post fejn jitwaħħlu, id-daqs u lmaterjal ta’ sinjali u sinjali ta’ informazzjoni li għandhom
jjitwaħħlu ma’ xi parti jew partijiet tal-faċċata;
(q)
dikjarazzjoni ċertifikata minn surveyor reġistrat
jew perit li l-fond għal-logħob kontrollat josserva l-parametri
stabbiliti f’din it-Taqsima sabiex ikollu ċertifikat ta’
approvazzjoni;
(r)
teħtieġ.

dawk il-ħwejjeġ oħra kif l-Awtorità tista’

15. Applikant li jitlob approvazzjoni għal fond għal-logħob
kontrollat għandu josserva dawk il-ħtiġiet l-oħra kollha, inklużi iżda
mhux limitati għal ħtiġiet li jistabbilixxu proċeduri għal avviż
pubbliku dwar il-proposta biex jiġi operat fond għal-logħob
kontrollat, kif l-Awtorità tista’, permezz ta’ strument vinkolanti,
tiddetermina.

L-Awtorità tista’
timponi ħtiġiet
oħra.

16. (1)
L-Awtorità għandha tapprova fond għal-logħob
fil-każ biss li l-fond josserva l-ħtiġiet li ġejjin:

Restrizzjonijiet fuq
l-operazzjoni.

(a)
il-fond hu operat, immaniġġjat jew mod ieħor
kontrollat minn persuni li jitqiesu idonei u xierqa millAwtorità;
(b)
il-fond għandu, bħala l-għan ewlieni u esklussiv
tiegħu, li jiġu offerti logħbiet provduti permezz ta’ apparat tallogħob li mhux mejda tal-logħob u, sabiex ma jkun hemm
ebda dubju, id-disponibbiltà għall-użu, l-ilqugħ jew it-tħaddim
ta’ makni tad-divertiment m’għandux, f’ebda każ, jitwettaq
f’fond għal-logħob kontrollat;
(ċ)
il-fond għandu kontrolli xierqa fuq aċċess
ristrett, inkluż iżda mhux limitat għal reġistrazzjoni ta’
ġugaturi, skont kull strument regolatorju applikabbli;
(d)
il-fond ma fihx aktar minn apparat tal-logħob
wieħed f’kull żewġ metri kwadri taż-żona fejn hu maħsub li
jsir logħob permezz ta’ apparat tal-logħob:
Iżda l-fond m’għandux ikun fih fit-total aktar
minn għaxar apparati tal-logħob:
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Iżda wkoll fil-każ ta’ apparati tal-logħob
iddisinjati jew adattati b’dak il-mod li jippermetti li aktar minn
ġugatur wieħed jista’ juża dak l-apparat tal-logħob fl-istess
ħin, għall-finijiet tal-limitazzjonijiet stabbiliti f’dan ilparagrafu, l-għadd ta’ dawk l-apparati tal-logħob għandu jiġi
multiplikat bin-numru totali ta’ ġugaturi li jistgħu jużaw dak lapparat tal-logħob fl-istess ħin;
(e)
il-fond jindika f’kull punt ta’ aċċess, permezz ta’
pjanċa ta’ identifikazzjoni maħruġa mill-Awtorità, li dak ilfond hu fond għal-logħob kontrollat approvat;
(f)
il-fond hu ekwipaġġjat bi closed circuit cameras
tat-televiżjoni, li jitħaddmu erbgħa u għoxrin siegħa kuljum,
kull ġurnata tal-ġimgħa, u li fuqhom l-apparati kollha tallogħob, ir-reception area fejn issir ir-reġistrazzjoni, u l-kaxxa
għas-sottomissjoni ta’ esklużjoni personali huma faċilment
viżibbli u l-filmati rrekordjati huma maħżuna għal mill-inqas
tletin ġurnata.

(2) Mingħajr preġudizzju għal dak li ntqal qabel u għal xi
ħtiġiet oħra skont xi liġi applikabbli oħra jew strument regolatorju,
fond għal-logħob kontrollat:
(a)
għandu jkun dedikat unikament għal-logħob
bħala l-unika attività. Fost affarijiet oħra, l-offerta ta’ ikel jew
xorb hi meqjusa bħala attività anċillari u għaldaqstant mhux
permess li titwettaq f’fond għal-logħob kontrollat;
(b)
m’għandux ikun aċċessibbli direttament minn xi
fond ieħor li mhuwiex inkluż fil-pjanti tas-sit sottomessi lillAwtorità u lill-Awtorità tal-Ippjanar;
(ċ)
m’għandux jippermetti li ż-żona tal-logħob tkun
viżibbli għal traffiku ta’ pedestrians li jkun għaddej;
(d)
għandu jipprovdi għal żona ta’ reġistrazzjoni li
għandha tkun sitwata fl-entratura tal-fond għal-logħob sabiex
tiġi reġistrata kull persuna qabel ma tidħol f’konformità ma’
dawn ir-regolamenti, u kull liġi oħra applikabbli jew strument
regolatorju. M’għandux ikun hemm aċċess dirett mit-triq
għaż-żona tal-logħob ta’ fond għal-logħob kontrollat;
(e)
għandu jitħaddem b’dak il-mod li jiżgura li lebda persuna ma tagħmel użu mis-servizz ta’ logħob li jinsab
fih sakemm dik il-persuna ma tkunx ġiet reġistrata skont kull
strument regolatorju applikabbli u, jew liġi oħra;
(f)
għandu jitħaddem b’dak il-mod li jiżgura li l-ħin
kollu d-disponibbiltà għall-użu, l-ilqugħ jew it-tħaddim ta’
apparat tal-logħob rilevanti jitwettqu b’mod sigur, xieraq u
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mingħajr perikolu;
(g)
għandu jkun strutturat u mħaddem b’mod li
jiżgura li waqt il-ħinijiet tal-ftuħ tal-fond għal-logħob
kontrollat, iż-żona li fiha hu maħsub li jsir il-logħob tkun il-ħin
kollu sorveljata minn impjegati; u
(h)
għandu jkun miftuħ għax-xogħol bejn il-ħdax ta’
filgħodu u l-ħdax ta’ filgħaxija (11:00 a.m. u 11:00 p.m.) biss.
(3) Fondi għal-logħob kontrollati għandhom ukoll ikunu
konformi ma’ kull ħtieġa oħra li l-Awtorità tista’, permezz ta’
strument regolatorju, tistabbilixxi.
17. (1)
Mingħajr preġudizzju għal kull liġi oħra jew
strument regolatorju, meta tikkunsidra jekk toħroġx jew le
approvazzjoni għal fond għal- logħob kontrollat, l-Awtorità għand
tikkunsidra inter alia:

Ħwejjeġ
ikkunsidrati millAwtorità.

(a)
l-ammont ta’ servizzi għal-logħob li jiġu offruti
lill-pubbliku fiż-żona ġenerali jew fil-post jew stabbiliment li
fih hemm sitwat fond għal-logħob kontrollat;
(b)
jekk jeżistix divertiment alternattiv fiż-żona
ġenerali jew fil-post jew stabbiliment li fih hemm sitwat fond
għal-logħob kontrollat;
(ċ)
jekk id-disinn ġenerali tal-firxa u l-pjanta
josservawx l-objettivi u l-ħtiġiet tal-Att u ta’ kull strument
ieħor regolatorju; u
(d)
kull fattur ieħor u ħtieġa oħra li jistgħu jkunu
oġġettivament u raġjonevolment ġustifikati u xierqa sabiex lAwtorità twettaq il-funzjonijiet u l-objettivi regolatorji tagħha.
(2) Fuq il-bażi tal-konsiderazzjonijiet tagħha dwar ilħwejjeġ previsti fis-subregolament (1) u kull ħaġa oħra rilevanti, lAwtorità tista’ titlob l-applikant biex jimmodifika l-pjanti u lproposta tiegħu sabiex jilħaq l-objettivi tal-Att u ta’ kull strument
regolatorju ieħor applikabbli.
(3) L-Awtorità m’għandhiex tapprova xi fond propost għallogħob kontrollat jekk jidhrilha fuq bażi raġjonevoli li ser ikun hemm
impatt negattiv fuq il-kumditajiet taż-żona ġenerali jew fuq ilkomunità aktar wiesgħa fil-post fejn ser ikun sitwat il-fond għallogħob kontrollat.
18. (a)
L-Awtorità għandha s-setgħa li taħtar perit u, jew
surveyor kwalifikat u indipendenti sabiex jivverifika d-dikjarazzjoni
sottomessa skont ir-regolament 14(2)(q) fir-rigward ta’ fond propost
għal-logħob kontrollat.

Awditjar ta’
konformità ma’ din
it-Taqsima.
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(b)
L-Awtorità għandha s-setgħa li taħtar perit u, jew
surveyor kwalifikat u indipendenti sabiex jivverifika l-konformità ta’
fond għal-logħob kontrollat mad-dispożizzjonijiet ta’ din it-Taqsima.

