
  

GGAAMMBBLLIINNGG  AAWWAARREENNEESSSS  
BB  II  NN  GG  OO      GG  AA  MM  EE        

  
GGooaall  
  
TToo  pprroovviiddee  pprreevveennttiioonn  aanndd  aawwaarreenneessss  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  RReessppoonnssiibbllee  GGaammbblliinngg  aanndd  PPrroobblleemmaattiicc  
GGaammbblliinngg  iinn  aa  ffuunn,,  nnoonn--tthhrreeaatteenniinngg  eennvviirroonnmmeenntt..  
  
MMaatteerriiaallss  NNeeeeddeedd  
  

  CCooppiieess  ooff  BBiinnggoo  GGaammee  
  AAnnsswweerr  SShheeeett  
  BBiinnggoo  DDaabbbbeerrss  oorr  mmaarrkkeerrss  
  PPiinngg  PPoonngg  BBaallllss  ((ddeeccoorraatteedd  ttoo  rreesseemmbbllee  bbiinnggoo  bbaallllss))  
  TTrreeaatt  ffoorr  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  ((  iiee  ccooookkiieess))  

  
MMeetthhoodd  
  

  DDiivviiddee  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  iinnttoo  ssmmaallll  ggrroouuppss  ooff  tthhrreeee  oorr  ffoouurr  mmeemmbbeerrss..    TThhiiss  wwiillll  aallllooww  ffoorr    
aallll  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  aanndd  wwiillll  aallssoo  pprroovviiddee  aann  ooppppoorrttuunniittyy  ffoorr  iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ddiissccuussss  
tthheeiirr  aannsswweerrss..  

  PPrroovviiddee  eeaacchh  ggrroouupp  wwiitthh  oonnee  BBiinnggoo  SShheeeett  aanndd  aa  ddaabbbbeerr  oorr  mmaarrkkeerr..  
  EExxppllaaiinn  tthhaatt  tthheeyy  wwiillll  bbee  ppllaayyiinngg  aa  ffoorrmm  ooff  BBiinnggoo  aanndd  tthhaatt  iinn  tthhee  pprroocceessss  tthheeyy  wwiillll  lleeaarrnn  

aabboouutt  ssaaffee  rreessppoonnssiibbllee  ggaammbblliinngg  aass  wweellll  aass  tthhee  wwaarrnniinngg  ssiiggnnss  ffoorr  pprroobblleemm  ggaammbblliinngg..      
  EExxppllaaiinn  tthhaatt  aass  yyoouu  ccaallll  oouutt  aa  nnuummbbeerr,,  tthheeyy  aarree  ttoo  ggoo  ttoo  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ssqquuaarree  aanndd  

rreeaadd  tthhee  qquueessttiioonn..    AAss  aa  ggrroouupp,,  tthheeyy  wwiillll  nneeeedd  ttoo  aaggrreeee  oonn  oonnee  ssiinnggllee  aannsswweerr..    RReemmiinndd  
tthheemm  nnoott  ttoo  mmaarrkk  tthhee  ssqquuaarree  yyeett..  

  AAfftteerr  aa  ffeeww  mmiinnuutteess,,  rreeaadd  tthhee  qquueessttiioonn  aaggaaiinn  aanndd  aasskk  ffoorr  gguueesssseess  aabboouutt  tthhee  ccoorrrreecctt  
aannsswweerr..    PPrroovviiddee  tthhee  mmeemmbbeerrss  wwiitthh  tthhee  ccoorrrreecctt  aannsswweerr  aanndd  aa  bbrriieeff  eexxppllaannaattiioonn  aass  ttoo  tthhee  
rraattiioonnaallee..    AAtt  tthhiiss  ppooiinntt,,  ggrroouupp  mmeemmbbeerrss  mmaayy    ccoolloouurr  iinn  tthhee  ssqquuaarree  --iiff  tthheeyy  hhaadd  tthhee  
aannsswweerr  rriigghhtt..  

  CCoonnttiinnuuee  wwiitthh  tthhee  ggaammee  uunnttiill  aa  ggrroouupp  hhaass  wwoonn..    YYoouu  wwiillll  nneeeedd  ttoo  ddeecciiddee  hhooww  mmaannyy  lliinneess  
tthhaatt  yyoouu  wwaanntt  ffiilllleedd  ffoorr  aa  ggrroouupp  ttoo  wwiinn..    II  hhaavvee  ffoouunndd  tthhaatt  mmoosstt  ggrroouuppss  wwaanntt  ttoo  ccoonnttiinnuuee  
ppllaayyiinngg  uunnttiill  aallll  qquueessttiioonnss  hhaavvee  bbeeeenn  aannsswweerreedd..  

  PPrroovviiddee  eevveerryyoonnee  wwiitthh  aa  ttrreeaatt..  
  
PPrroocceessss  
  
YYoouu  mmaayy  wwaanntt  ttoo  aasskk  tthhee  ggrroouupp  aa  ffeeww  qquueessttiioonnss  aabboouutt  tthheeiirr  eexxppeerriieennccee..  
  
FFoorr  eexxaammppllee::    WWaass  tthhiiss  ggaammbblliinngg??                        ((NNoo))  
                      WWhhyy  wwaassnn’’tt  iitt  ggaammbblliinngg??        ((NNootthhiinngg  ooff  vvaalluuee  wwaass  wwaaggeerreedd..))  
                        WWhhaatt  wwaass  oonnee  tthhiinngg  tthheeyy  lleeaarrnneedd  ttooddaayy..  
  

SSTT..  JJOOSSEEPPHH''SS  CCAARREE  GGRROOUUPP  
PP..OO..  BBooxx  33225511  
TTHHUUNNDDEERR  BBAAYY,,  OONNTTAARRIIOO  
PP77BB  55GG77  



  

  
SSuuggggeessttiioonnss  
BBrriinngg  hhaannddoouuttss,,  bbuussiinneessss  ccaarrddss,,  mmaaggnneettss,,  ppeenncciillss,,  ppoosstteerrss  eettcc..  aanndd  lleeaavvee  tthheemm  oouutt  ffoorr  
iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ppiicckk  uupp..      
BBooookk  sseessssiioonnss,,  iinn  sseenniioorr’’ss  aappaarrttmmeenntt  bbuuiillddiinnggss,,  ttoo  ffoollllooww  tthheeiirr  mmoonntthhllyy  mmeeeettiinnggss..    TThhaatt  wwaayy  
aatttteennddaannccee  iiss  uussuuaallllyy  hhiigghheerr  aanndd  tthheeyy  pprroovviiddee  ccooffffeeee  aanndd  ssnnaacckk..    YYoouu  jjuusstt  nneeeedd  ttoo  pprroovviiddee  aa  
ttrreeaatt..    II  hhaavvee  ffoouunndd  tthhaatt  bbyy  ssttaayyiinngg  aanndd  hhaavviinngg  ccooffffeeee  wwiitthh  tthhee  ggrroouupp  aalllloowwss  ffoorr  ddiiffffeerreenntt  
iinnddiivviidduuaallss  ttoo  ttaallkk  ttoo  mmee  iinnddiivviidduuaallllyy..      
    


