Ludothèque d’Onex : Regulamentação de utilisação
Temos o prazer de o receber com os seus filhos na ludoteca de Onex
Ao se inscrendo, vocês se tornarão membros da nossa Associação.
Vossa cooperação e vossa benevolencia, como membros, só pode melhorar a qualidade
do serviço que lhe queremos oferecer.
1.Definição geral du conceito da " ludoteca "
Uma ludoteca é uma associação sem objetivo lucrativo.
Da mesma maneira que uma biblioteca empresta livros, uma ludoteca empresta jogos e
brinquedos a condições favoráveis.
O pessoas trabalham voluntariamente, exceto duas responsáveis são pagas.
2. Quais são as possibilidades que oferece a nossa ludoteca ?
A nossa ludoteca empresta jogos e brinquedos.
E necessário ser membro para poder empestar jogos e poder jogar nos nossos locais e
no parque infantíl.
As crianças estão sobre a responsabilidade dos pais ou dos acompanhantes.
As crianças não devem pegar os brinquedos das prateleiras da sala de empréstimo sem o
acordo de um adulto (os pais ou uma das responsáveis da ludoteca).
3. Quanto custa a cotização ?
A cotização anual para uma familia é de CHF 40.-para os habitantes dos municípios que
subsidiam (Onex, Confignon e Bernex), e CHF 50.- para os outros. A cotização para as
associações e as classes extracurriculares é de CHF 100.- por ano.
Os custos de empréstimo estão incluídos na cotização annual, exceto os empréstimos de
verão.
4. Quantos jogos podem ser emprestados ?
Podem ser emprestados 5 jogos no máximo por familia.
Os pais reçebem uma carta de membro.
Os utilisadores devem anunciar toda modificação de morada.
5. Durante quanto tempo se pode emprestar os jogos?
A duração do emprestimo é de 4 semanas.
Pedimos CHF 1.- por jogo e por semana de atraso.
Só uma prolongação de uma semana é possível.
Os fundos recolhidos se destinam a renovar periodicamente os jogos e brinquedos
disponíveis,
6. Volta dos jogos/contrôle
Antes do empréstimo o utilizador do jogo deve controlar se este está em ordem e
completo.
O utilizador garante de que o jogo será devolvido na data prevista e em bom estado.
Em caso de dano ou perda o utilizador deve contribuir na sua reparação.

7. Responsabilidade
A nossa ludoteca não é de maneira nenhuma responsável dos estragos ou acidentes
provocados pelos jogos emprestados.
A ludoteca reserva-se o direito de excluir um utilizador que não aplica a regulamentação.

Importante :
Nao é permitido comer ou beber na ludoteca.
Quem joga, também tem a obrigação de arrumar.
Horário :
Terça-feira e quinta-feira das 15 :00 até 18.30 (18 :00 sala de jogos)
Quarta-feira das 9 :00 até 11 :30
Durante as férias, a nossa ludoteca está fechada.
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