
O que oferece a Ludoteca de Frauenfeld?

Crianças e adultos encontram na Ludoteca cerca de 1800 
artigos para jogar e podem requisitar os pretendidos durante 
4 semanas. A Ludoteca permite descobrir e experimentar 
novos  jogos. O sortimento é constituído por jogos actuais, 
cuidados e de alto valor pedagógico.

Os utentes – principalmente as crianças – aprendem a uti-
lizar os jogos emprestados com cuidado e a separarem-se 
deles depois de algum tempo. A Ludoteca está organizada 
de modo a que uma criança em idade escolar possa pro-
curar um jogo sozinha.

Temos todo o prazer em vos orientar e aconselhar em tudo 
o que diz respeito a jogos.

A nossa Ludoteca é gerida por voluntários, membros da 
associação. Os utentes da Ludoteca pagam uma taxa anual 
e as taxas de empréstimo. Pessoas interessadas podem 
tornar-se sócias da Associação Ludoteca e pagam uma 
quota anual. Jogadores ocasionais podem alugar um jogo. 
Amigos da associação podem apoiá-la com um montante à 
sua escolha ou assumem os custos da compra de um jogo.

A Ludoteca de Frauenfeld é membro da Associação Suíça 
de Ludotecas.

Do nosso sortimento de jogos fazem parte:
− Jogos de sociedade
− Jogos de habilidade
− Jogos de aprendizagem e de teatro
− Jogos de construção
− Tudo o que é preciso para a casa das bonecas
− Instrumentos musicais
− Jogos para jogar ao ar livre
− Veículos
− Material desportivo e de malabarismo
− Gameboys
− Material de jogo especial para reservar: 
   Caixote com jogos, jogos grandes, iluminação para 
   discoteca, etc.

Encontra uma lista atualizada de todos os jogos na nossa 
Homepage ou na Ludoteca.

Taxas

Utentes
Taxa anual
famílias, instituições CHF 30.–

Empréstimo único
Taxa única CHF 10.–
acrescida de caução CHF 50.–

2ª via do cartão de utente CHF 5.–

Taxas de empréstimo
por jogo
a partir de CHF 1.–

Reserva
de artigos emprestados
por artigo CHF 3.–
de artigos especiais
para festas grátis

Avisos de cobrança
1° aviso CHF 4.–
mais as taxas de empréstimo
correspondentes
2° aviso CHF 4.–
3° aviso CHF 8.–
As taxas são sempre adicionadas

Reparações/ Perdas
Regras de jogos a partir de CHF 5.–
Peças pequenas a partir de CHF 5.–
Embalagens a partir de CHF 5.–
Elásticos a partir de CHF 1.–

Reparações grandes: de acordo com a reparação
Custos de substituição: conforme o artigo
Taxa administrativa CHF 10.–

Regulamento da Ludoteca

Horário de abertura
Quarta-feira 15:00-17:00
Sexta-feira 17:00-19:00
Sábado 09:00-11:00

Férias escolares apenas à sexta-feira
 17:00-19:00

Dias de encerramento Feriados oiciais
 1° de maio
 1° de agosto
 Férias de Natal e 
 Ano Novo a partir 
 de 25 de dezembro

Ludothek Frauenfeld
Schlossmühlestrasse 15b
8500 Frauenfeld
Telefone 052 721 42 80
info@ludo-frauenfeld.ch
www.ludo-frauenfeld.ch
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Cartão de utente
Os novos utentes recebem um cartão de utente. Menores 
de 16 anos necessitam da assinatura do encarregado de 
educação. A apresentação do cartão, que é  intransmissível, 
é exigida sempre que é feito um empréstimo.

A perda do cartão e alterações de nome e morada devem 
ser comunicadas imediatamente à Ludoteca.
O cartão de utente perde a validade se durante 2 anos não 
for requisitado qualquer artigo.
Em caso de uso indevido do cartão de utente, este será 
coniscado e destruído.

Empréstimo
Por utente, família ou instituição podem ser requisitados ao 
mesmo tempo 10 jogos. Para festas especiais podem ser 
requisitados mais, de acordo com o que for combinado. 
No momento do empréstimo deve ser controlado se os 
artigos emprestados, incluindo as embalagens, não estão 
daniicados ou incompletos. Reclamações devem ser feitas 
no prazo de 24 horas junto da Ludoteca: atendedor automá-
tico de chamadas 
052 721 42 80 ou info@ludo-frauenfeld.ch

O período máximo de empréstimo é de 4 semanas; para 
artigos especiais de uma semana.
O período de empréstimo pode ser prorrogado uma vez, 
caso não haja um pedido de reserva. A taxa de empréstimo 
é paga novamente. O pedido de prorrogamento pode ser 
feito por telefone ou por mail.

Empréstimo único
Jogadores ocasionais ou pessoas não inscritas na Ludoteca 
podem fazer um empréstimo único. 
Os artigos podem ser emprestados durante 4 semanas 
mediante o pagamento de uma taxa única, das taxas de 
empréstimo correspondentes e de uma caução. Não é pos-
sível, neste caso, pedir um prorrogamento do prazo.     

Devolução
Os artigos devem ser devolvidos dentro do prazo ixado, com-
pletos e limpos, para que possam voltar a ser emprestados. 
Se estiverem daniicados ou incompletos, os utentes pagam os 
custos devidos de substituição ou reparação.
Os artigos devem ser transportados com cuidado  a im de 
evitar danos nas embalagens.

Taxas
Para a utilização da Ludoteca de Frauenfeld é exigido o paga-
mento de uma taxa anual, a pagar no momento em que é feito 
o primeiro empréstimo. 

A taxa de empréstimo por jogo é determinada pelo preço do 
mesmo e paga no momento do empréstimo. Um jogo só pode 
ser emprestado se a taxa anual estiver paga, não houver dívi-
das de taxas de empréstimo ou avisos de cobrança.
Se houver uma prorrogação do prazo, a respectiva taxa de 
empréstimo tem de ser paga o mais tardar no momento de 
devolução do jogo.

No caso dos menores de 16 anos os encarregados de edu-
cação são responsáveis solidariamente por todas as dívidas 
em aberto.
Para os jogos eletrónicos há regras especiais sobre as quais 
vos informamos com todo o prazer.

Reservas
Contra o pagamento de uma taxa podem ser reservados jogos 
nesse momento emprestados.
Material de jogo especial pode ser reservado para uma data 
determinada sem custos de reserva.

Avisos de cobrança
Caso um jogo não seja devolvido até ao último dia do prazo 
ixado, o utente tem de pagar imediatamente mais uma vez a 
taxa de empréstimo e para além disso os custos do aviso de 
cobrança.  

Daniicações/Perdas
Na devolução de artigos de jogo que apresentem danii-
cações para além das ocasionadas pelo seu uso normal, 
é exigido o pagamento de peças estragadas ou perdidas 
dos jogos e das suas embalagens. Os utentes devem 
comunicar ao pessoal da Ludoteca as daniicações nos 
jogos e necessitam do seu acordo para procederem a 
uma reparação.
A substituição ou a reparação de um artigo é paga pelo 
utente responsável. Os custos correspondentes assim 
como a taxa  administrativa têm de ser pagos no prazo de 
10 dias após en-trega da factura.

Responsabilidade/Exclusão
A Ludoteca de Frauenfeld não assume quaisquer re-
sponsabilidades por danos provocados pela utilização de 
artigos de jogo emprestados.
Quem diicultar o funcionamento da Ludoteca, não res-
peitar o regulamento dos utentes, não cumprir as dispo-
sições ou incomodar outras pessoas pode ser excluído da 
sua utilização pela direção da Ludoteca de Frauenfeld.

As indicações das pessoas responsáveis pela Ludoteca 
são para cumprir.

É proíbido fumar em todo o edifício.

É proíbida a entrada de animais.

Com o primeiro jogo tomado de  empréstimo os utentes 
reco-nhecem expressamente o presente regulamento.

Aceitamos com prazer desejos e sugestões.

Divirtam-se a jogar!
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