Ludothek Olten
Regulamento de utilisação
Definição general du conceito de ludoteca
Uma ludoteca é uma associação sem objetivon lucrativo.
Da mesma maneira que uma biblioteca empresta livros, uma ludoteca empresta jogos e brinquedos a condições
favoraveis.
Quais são as possibilidades da nossa ludoteca?
A nossa ludoteca empresta jogos e brinquedos.
E nessecario ser membro para poder empestar jogos.
As crianças en idade pès-escolar devem ser acompanhadas de um adulto.
As crianças são sobre a responsabilidade dos pais o dos acompanhantes.
E proibido de comer, de beber e fumar na ludoteca.
Quem joga guarda também.
Primeiros jogos, cubos, jogos para favorisar os primeiros passos
Jogos de construção (Duplo, Kapla)
Jogos de sociédade
Puzzle

Casinhas de bunecas
Jogos de esterior ( carros, jogos de muvimentos)
Game-boy e autros jogos élétronicos
Material para festas
Jogos gigantes
Material de malabarismos
Instrumentos de musica
Jogos didactico
Jogos terapeuticos
Medias (cassetes films DVD, livro-cassetes)
Livros sobre jogos
Quem pode vir a ludoteca?
Todas as pessoas que querem brincar, são convidada a vir a nossa ludoteca : os pequeninos, os alunos, os
adulechentes, os adultos, as familias, as escolas.
Quanto custa o empresto?
A cotisação anual começa des do primeiro dia de inscrição.
Au momento da inscrição o futuro membro deve presentar uma péça de identidade.
Os custos do aluguer estão mensionados no jogo.
Nós pedimos uma cotisação anualde CHF 30.00/35.00 mais o custo du emprestimo.
Quantos jogos podem ser emprestados?
Os pais reçebem juntos uma carta de membro.
Não à limite para a quantidade de jogos emprestados.

Durante quanto tempo se pode emprestar os jogos?
So uma prolongação é possivel.
Ordem de pagar: CHF 4.00/8.00/12.00 mais os custos de aluger.
Volta dos jogos / contrôle
As pessas perdidas o partidas devem ser annunciadas.
O utilisador deve devolver o jogo a data prevista en bom estado.
No caso de perca o du estrago du jogo o utilisador deve pagar um deposito.
Responsabilidade
A nossa ludoteca nãoé responsavel dos estragos ou acidentes porvocados pelos jogos emprestados.
Horario
Quarta-feira de 14.00 as 17.00
Quinta-feirade 18.00 as 20.00
Sábado de 09.00 as 12.00
Durante as férias a nossa ludoteca tem oras de abertura redusidas.
Os utilisadores devem anunciar todas as modificações de morada.
A ludoteca reserva-se odireito de escluir un utilisador que não aplica o regulamento.
Nos aceitamos as vossas susgestões e proposições.
Morada
Numero de Telefone: 079 680 29 94
Morada mail: info@ludothek-olten.ch
Website: www.ludothek-olten.ch

