
 

 

                                      Ludothek Olten 
Kullanim Kurallari  

Konseptinin Genel Tanimi  
Lüdotek kar amaci gütmeyen bir dernektir.  
Nasil bir kütüphane ödünç kitap verebiliyorsa, bir lüdotek’te uygun kosullarda oyunlar ve oyuncak ödünç verir.  
 
Bizim lüdotegimizin imkanlari nelerdir ?  
Bizim lüdotegimiz ödünç oyunlar ve oyuncaklar verir.  
Oyunlarimizdan faydalanabilmeniz için üye olmaniz gereklidir.  
Okulöncesi yaslardaki çocuklara bir yetiskin refakat etmelidir.  
çocuklar kendi anne babalari veya refakatçinin sorumlulugundadirlar.  
Lüdotekte yiyecek, içecek ve sigara gibi maddelerin kullanimi yasaktir.  
Oynayan, oyun bitiminde düzenler ve toparlar.  
Baslangiç oyunlari, yürüyüsü gelistiren oyunlar  
Yapim oyunlari ( Duplo, Kapla )  
Toplum oyunu, Puzzles  
Oyuncak bebek evleri, evcilik oyunlari  



Dis oyunlar, arabalar, hareketli oyunlar  
Game-boy, atari ve diger elektronik oyunlar  
Eglence malzemeleri, Korku oyunlari  
Sektirme malzemeleri, Müzik enstrümani  
Ögretme amaci güden oyunlar, Oyun üzerine kitaplar  
Tedavi amaçli oyunlar , Medya ( kaset, film, DVD, kitap-kaset )  
 
Kim lüdotege gelebilir ?  
Oynamayi seven herkes gelebilir : bebekler, çocuklar, gençler, yetiskinler, aileler, okullar.  
 
Ödünç alma bedeli nekadardir ?  
Yillik üyelik kayit oldugunuz anda baslar.  
Kayit esnasinda, bir kimlik karti bulundurulmalidir.  
Kiralama bedeli oyun’un üzerinde belirtilmistir.  
Biz yillik aidat bedeli olarak 35.00/40.00 CHF talep ediyoruzkiralama bedeli haricinde.  
 
Kaç adet oyun ödünç alabiliriz ?  
Anne ve Baba birlikte bir üyelik karti alir.  
Ödünç alinan oyunlarin bir limiti yoktur.  
 
Nekadar süre oyunlari ödünç alabiliriz ?  
Bir defaliga mahsus 4 Haftalik uzatma yapilabilir.  
Hatirlatma bedeli 4.00/8.00/12.00 CHF ’tir arti kiralama bedeli.  



Oyunlarin iadesi ve kontrol  
Kayip veya arizaliparçalar belirtilmelidir.  
Kullanici oyunu tarihinde, temiz ve saglam olarak vermeyi tahaüt etmektedir.  
Bir oyunun kayip veya kirilmasi esnasinda, kullanici bir emanet miktarivermelidir.  
 
Sorumluluk  
Bizim lüdotegimiz hiç bir durumda, oyunlardan kaynakli zarar veya sakatliklardan yükümlü degildir.  
 
Açilis saatleri  
çarsamba 14.00 17.00 arasi  
Persembe 18.00 20.00 arasi  
Cumartesi 09.00 12.00 arasi  
Tatil dönemlerinde lüdotegimizin açilis saatleri sinirlidir.  
Kullanicilar herhangi bir adres degisimini bildirnelidirler.  
Lüdotegimiz kurallara uymayan bir kullaniciyi kovabilir.  
Sizlerin görüs ve önerilerinizi bekliyoruz.  
 
Adres  
telefon numarasi: 079 680 29 94  
e-mail adresi: info@ludothek-olten.ch  
Website: www.ludothek-olten.ch 
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