Çfarë ju ofron Ludoteka në Frauenfeld?

Taksë huazimi

Në Ludotekë munden Fëmijët dhe të rriturit të zgjidhin rreth
1800 artikuj lojërash të ndryshme dhe këto lojërat të huazohen për katër javë. Kët lojra ju ofrojn ide të reja dhe ju bënë
kurreshtarë që ti provoni dhe të merrni njohuri të reja. lojërat
të cilat ofërohen në Ludotek është bërë zgjedhja në mënyrë
pedagogjike dhe mbështetë me kujdesë të posaqëm.

Shfrytëzuesit
Taksa vjetore
Familjare, institucione

CHF 30.–

Huazim për një herë
Tarifa vetëm për një huazim
Plus depozita

CHF 10.–
CHF 50.–

Shfrytëzuesit veçanërisht fëmijët të mësojnë në mënyrë të
përgjegjëshme të merren me huazimin e lojërave dhe pas
një kohë të caktuar për tu ndarë nga ato lojëra përsëri.
Ludoteka është rregulluar në mënyrë që fëmijët e moshës
shkollore lojën mund ta zgjidhin vetë.
Ne me dëshirë ju orientojmë dhe këshillojmë për përdorimin
e lojrave, pyetjet që keni rreth lojërave dhe blerjen e tyre.
Ludotheka në Frauenfeld drejtohet nga anëtarët vullnetarë të
klubit.
Shfrytëzuesit bëjnë një pagesë vjetore themelore të Ludotekës dhe
tarifat e huazimit. Palët e interesuara mund të anëtarsohen
në shoqatën e Ludotekës në Frauenfeld dhe të paguajnë një
tarifë për anëtarësim.
Lojëtarët e rastit të mund ta bëjnë një huasim të vetëm. Përkrahësit mund ta mbështetin shoqatën me një kontribut të
zgjedhur ose të marrë përsipër kosten e blerjes së një loje.
Ludotheka në Frauenfeld është anëtare e shoqatës VSL të
Ludotekave në Zvicër.
Në sortimentin e lojërave tona ju mund të gjeni:
− Lojërat shoqërore
− Lojërat logjike
− Lojërat mësimore, lojërat me role
− Çdo gjë për ndërtim dhe konstruktim
− Çdo gjë për buxhetin e kukullave
− Instrumente muzikore
− Lojëra dhe gjësende lojërash për jashtë
−Vetura
− Sport dhe material zhongleri
− Gameboys
− Lojëra speciale për raste të veqanta për rezervim:
kuti me lodra, Lojëra të mëdhaja, llampa ndriqimi
për disko,etj.

www.ludo-frauenfeld.ch

Zëvëndësimi i kartelës së
identiikimit të përdoruesit

CHF 5.–

Taksat e huazimit
Për një lojë

CHF 1.–

Rezervimi
Loja e huazuar për një artikull

CHF 3.–

Lojrat për ngjarjet specijale
Vërejtjet
Vërejtja e parë
Plus pagesat e huazimit
Vërejtja e dytë
Vërejtja e tretë
Tarifat do të dyishohen
Riparimet / Humbjet
Udhëzimet për lojëra
Pjesë të vogëla të lojërave
Paketimi
Shiriti prej gome
Riparime të mëdhaja
Ndërrimi i llogaris
Përpunimi i tarifës

falas
CHF 4.–
CHF 4.–
CHF 8.–

nga CHF 5.–
nga CHF 5.–
nga CHF 5.–
nga CHF 1.–
simbas shpenzimit
simbas artikullit
nga CHF 10.–

Rregullorja për shfrytëzuesit
Koha e hapjes
E mërkurë
E premte
E shtunë

15:00-17:00
17:00-19:00
09:00-11:00

Pushimet e shkollës

vetëm të premten
17:00-19:00

E mbyllur gjatë

festave shtetërore
1 Maj
1 Gusht
Krishtëlindjet, pushimet e
Vitit të ri, nga 24 Dhjetor

Ludothek Frauenfeld
Schlossmühlestrasse 15b
8500 Frauenfeld
Telefone 052 721 42 80
info@ludo-frauenfeld.ch
www.ludo-frauenfeld.ch

Albanisch

Një listë e tanishme e të gjitha lojërave në dispozicion e gjeni
në faqen tonë të internetit apo në Ludotekë.

Kartela e identiikimit për përdoruesit
Për shfrytëzuesit e sapo regjistruar do të lëshohet një
kartelë-identiikimi.
Personat nën moshën 16 vjeçë kanë nevojë për nënshkrimin
e përfaqësuesit të tyre ligjor.
Kartela duhet të tregohet çdo herë gjatë huazimit dhe nuk
është e transferueshme.
Nëse shfrytëzuesi humb kartelën ose bënë ndryshime me
emërin dhe adresën duhet lajmëruar menjëherë në Ludotekë.
Në rast se brenda dy vjetësh nuk është bërë asnjë huazim,
kartela e shfrytëzuesit do ta humbas vlefshmërinë e saj.
Nëse shfrytëzuesi bën keqpërdorimin e kartelës, ajo do të
koniskohet dhe do të shkatërrohet.
Huazimi
Për një shfrytëzues, familje, apo institucion mundë të huazohen të njëjtën kohë 10 lojra. Për raste të veçanta simbas
konsultimit.
Lojërat që keni huazuar duhen të kontrollohen menjëherë në
rastë të mungesës apo të ndonjë dëmtim i artikujve.
Ankesat duhet të bëhet brenda 24 orëve në Ludotek:
Në telefonin 052 721 42 80 ose në info@ludo-frauenfeld.ch
Periudha e huazimit është një maksimum prej 4 javë, për
lojra speciale një javë.
Periudha e huazimit mund të zgjatet një herë, përveç nëse
rezervimi nuk është në dispozicion. Tarifa e huazimit do të
llogaritet përsëri.
Një kohëzgjatje është e mundur me telefon ose përmes Email.

Kthimi
Ne presim që lojërat të kthehen me kohë të caktuar, të rregullta,
të plota dhe të pastërta, kështu që ata do të kenë mundësi të
huazohen menjëherë.
Kur kthehen lojërat jo të plota dhe jo në gjendje të rregullt,
përdoruesit duhet të paguajne shpenzimet e zëvëndësimit të
nevojshëm.
Ju lutemi të keni kujdes gjatë transportimit të lojërave, kështu që
të bëhet mbrojtja e paketimit nga dëmtimi.
Taksat
Për shfrytzimin e Ludotekës në Frauenfeld do të vihen një
pagesë vjetore e cila është për të paguar gjatë huazimit të parë.
Pagesa për të huazuar për një lojë është bazuar në çmimin e
blerjes. Për një huazim loje, duhet të jetë e paguar taksa vjetore
themelore dhe nuk janë të lejuara parregullsija e pagesave dhe
vërejtjet.
Në një zgjatje huazimi të një loje do vëhet një taksë pagese
shtesë, më së voni kur të bëhet kthimi i lojës.
Për shfrytëzuesit nën 16 vjeç janë përgjegjës përfaqësuesit e
tyre ligjorë dhe të obliguar
për të gjitha shumat e papaguara.
Për lojërat elektronike, ka kushte të veçanta, për të cilat ne me
dëshirë do t'ju informojmë.
Rezervimet
Lojërat që ndërkohë janë të huazuara, me një pagesë ato mund
të rezervohen.
Lojërat specilale për raste të veçanta mund të rezervohen në
çdo kohë për një datë të caktuar pa shpenzime.
Vërejtjet
Nëse një lojë nuk kthehet në kohën e caktuar, shfrytëzuesit do
ti paguajnë prapë taksën e huazimit gjithashtu edhe vërjetjen.
Të dy pagesat do të bëhen menjëherë.

Dëmtimet/Humbjet
Me kthimin e lojës, e cila ka një dëmtim normal, janë të
humbur ose të dëmtuara pjesët e materialit të lojës apo
paketimi këto të gjitha do të llogariten.
Dëmtimi i lojërave duhet të lajmërohet tek personeli i Ludotekës, nëse ju doni vetë ta bëni reperaturën, kjo mund të
bëhet vetëm pas konsultimit me personelin e Ludotekes.
Për zëvëndësimin ose riparimin e një artikulli, shfrytëzuesit
do ti mbartin llogarin e kostos për zëvëndësimin apo riparimin e artikujve.
Për shpenzimet e tilla dhe përpunimet do të dërgohet një
llogari e cila duhet të bëhet pagsa brenda 10 ditëve nga
data dërgimit të pagesës.
Ndëshkimi/përjashtimi
Ludoteka në Frauenfeld nuk ndëshkon për dëmet e lojërave të huazuara që janë përdorur.
Kushdo që pengon shërbimin në Ludotekë, shpërillon
rregullat e shfrytëzuesit,
urdhërat nuk rrespekton ose ndonjë person tjetër pengon,
do të përjashtohet nga ana e shoqatës së Ludotekes në
Frauenfeld.
Rregullat që janë për tu rrespektuar në lokalin Ludotekës:
Ndalohet pirja e duhanit në të gjithë ndërtesën!
Shtazët nuk janë të lejuara.
Me huazimin e parë të një artikulli shfrytëzuesi bën njohjen
e rregulloreve në Ludotekë.
Kërkesat dhe sugjerimet janë të mirëpritura.
Ne juve ju dëshrojmë shumë kënaqësi gjatë lojës.

Huazimi vetëm për njëherë
Personi që nuk është i regjistruar dhe rastësisht donë një
lojë ta huazoj, mund ta bëj kët huazim vetëm për një herë.
Duke paguar tarifën e huazimit dhe një depozitë, lojrat mund
të huazohen max. për 4 javë.
Një kohëzgjatje nuk është e mundur.
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