Ludothek Frauenfeld neler sunuyor?

Ücretler

Çocuklar ve yetişkinler Ludothek’ten 1800 e yakın oyun
çeşidini seçip, bunları 4 haftalığına ödünç alabilirler. Burası
yeni ve değişik oyun ikirlerini keşfetme ve deneme fırsatı
verir. Bu sunumlar güncel, itinalı ve eğitim açısından değerli
oyunlardan oluşur.

Kullanıcılar
Yıllık temel ücret
Aileler, Kurumlar

Kullanıcılar; özellikle çocuklar, ödünç aldıkları bu oyunları,
sorumluluk bilinciyle kullanmayı ve zamanı gelince de
onları aynı şekilde geri vermeyi öğrenirler. Ludothek, okul
çağındaki çocuğun oyuncağı kendisi seçebileceği şekilde
düzenlenmiştir.
Oyunlarla ilgili her türlü yönlendirme ve danışmanlık konusunda bize başvurabilirsiniz.
Ludothek Frauenfeld fahri üyelerimizin çalışmalarıyla yönetilir.
Ludothek’ten yararlanmak isteyenler yıllık temel ücreti ve
kirala-ma ücreti öderler. İlgilenenler üye olabilirler ve üyelik
miktarı öderler. Fırsat buldukça oynanayanlar, bir kereye
mahsus ödünç alma hakkına sahiptirler. Gönüllüler, derneği
istedikleri miktarda maddi katkılarıyla desteklerler ve bir oyunun satın alma masralarını karşılarlar.
Ludothek Frauenfeld, İsviçre Ludothek’ler Derneği, VSL
üyesidir.
Oyun çeşitlerimiz:
− Grup oyunları
− Beceri oyunları
− Öğrenme ve rol oyunları
− Birleştirme ve ekleme oyunları
− Oyuncak bebek ve malzemeleri
− Müzik aletleri
− Dışarıda oynanan oyunlar
− Araçlar
− Spor ve sihirbazlık malzemeleri
− Gameboys (Bilgisayar oyunları)
− Rezerve etmek üzere, oyun sandığı, büyük oyunlar, disco
ışıklandırması gibi özel malzemeler.

CHF 30.–

Bir kerelik ödünç alma
bir kerelik ücret
artı depozito

CHF 10.–
CHF 50.–

Yedek kullanma belgesi

CHF 5.–

Ödünç alma ücretleri
oyun başına

CHF 1.–
den başlar

Kullanıcı tüzüğü

Rezervasyon
ödünç verilmiş oyun malzemelerinden
malzeme başına

CHF 3.–

özel oyun malzemeleri
etkinlikler için

ücretsiz

İhtarlar
1. İhtar
artı söz konusu ödünç verme ücreti
2. İhtar
3. İhtar
Ücretler toplanarak hesaplanır
Tamir / Kaybetme
Oyun kullanım kılavuzu
Oyunun küçük parçaları
Paketleme malzemeleri
Lastik bant
büyük tamiratlar
tekrar yenisini temin etme
İşlem giderleri

www.ludo-frauenfeld.ch

CHF 4.–
CHF 4.–
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Açılış saatleri
Çarşamba
Cuma
Cumartesi

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

Okul tatillerinde

sadece cuma günleri
17:00-19:00

Kapalı günler

yasal tatiller
1 Mayıs
1 Ağustos
Noel ve Yeni Yıl tatili
24 Aralık’tan itibaren

CHF 5.– den başlar
CHF 5.– den başlar
CHF 5.– den başlar
CHF 1.– den başlar
masrafa göre
malzemeye göre
CHF 10.–

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

Türkisch

Tüm oyunlarımızın güncel listesini internet sitemizde veya
Ludothek’te bulabilirsiniz.

Kullanıcı kimliği
Yeni başvurmuş kullanıcılara kişisel kimlik hazırlanır. 16 yaş
altı kullanıcıların yasal temsilcisinin imzası istenir. Kimlik, her
ödünç alma işlemimde gösterilmelidir ve başkaları tarafından
kullanı-lamaz.

İade etme
İade edilen oyunların, hemen tekrar verilebilmeleri için,
zamanında, temiz, tertipli ve eksiksiz olarak getirilmesini gerekir. Oyunların eksik iade edilmesi halinde, tamamlanması için
gerekli masraları kullanıcı öder.

Hasar/Kayıp
Oyunların iadesinde, kullanmadan dolayı eskimelerin
ötesinde bir hasar (ambalaj da dahil olmak üzere), bozulma ya da eksik parçalar saptandığında, bunlar kullanıcı
tarafından ödenir.

Kimliğin kaybı veya adres ve kimlik değişiklikleri halinde
bildirilmesi gerekir.

Lütfen oyunları getirip-götürürken, ambalajların da hasar görmemesi için özen gösteriniz.

İki yıl boyunca kullanılmayan kimlikler geçerliliklerini yitirirler.

Ücretler
Ludothek’ten yararlanabilmek için, ilk oyun almaya gelindiğinde
yıllık temel ücret de ödenir.

Oyun malzemelerinde oluşacak hasar ve bozulmalar Ludothek elemanlarına bildirilmelidir ve ancak onların onayıyla
kullanıcı tarafından tamir edilebilir.

Kimlik, amaç dışı kullanımı halinde geri alınır ve iptal edilir.
Ödünç alma
Her kullanıcı, aile veya kurum aynı anda 10 oyun alabilir.
Özel etkinliklerde, anlaşmaya göre daha fazla da olabilir.
Ödünç alınmış oyun malzemeleri, alınır-alınmaz tam ve
hasarsız olup-olmadığı (ambalajı da dahil) hemen kontrol
edilmelidir.
Şikayetler 24 saat içinde Ludothek’e bildirilmelidir:
Telesekreter 052 721 42 80 veya
info@ludo-frauenfeld.ch

Ödünç alma ücretleri, oyunun satın alma ücretine bağlı olarak belirlenir ve ödünç alınırken ödenir. Oyunların ödünç
alınabilmesi için yıllık temel ücretin ödenmiş olması ve herhangi
bir borcun ya da ihtarın olmaması gerekir.
Sürenin uzatılması durumunda, uzatma masraları en geç oyun
iade edilirken ödenmelidir.
16 yaşından küçüklerin herhangi bir anlaşmazlık durumunda
yasal temsilcileri sorumludurlar.

Ödünç alma süresi en fazla 4 hafta, özel oyun malzemelerinde bir haftadır.

Elektronik oyunlarda, sizleri bilgilendireceğimiz özel koşullar
bulunmaktadır.

Ödünç alma süresi, söz konusu oyun malzemesi reserve
edil-memişse, bir kereye mahsus uzatılabilir. Uzatmadan
dolayı eklenecek ücret ayrıca hesaplanır. Uzatma işlemi
telefonla ya da E-posta ile de yapılabilir.

Rezervasyonlar
Ücret karşılığında, henüz geri iade edilmemiş bir oyunu rezerve
edebilirsiniz.
Özel oyun malzemeleri belirli zamanlar için ve rezervasyon
ücreti ödenmeksizin ayırttırılabilir.

Bir kereye mahsus ödünç alma
Arasıra oyun alanlar ve üye olmamış kişiler bir kereye mahsus ödünç alabilirler. Bir kereye mahsus ödünç alma tarifesini, depozitoyu ve işlem ücretlerini ödeyerek oyun malzemesini en fazla 4 haftalığına alabilirler. Süreyi uzatma mümkün
değildir.

İhtarlar
Oyunlar en geç süre bitiminin akşamına kadar iade edilmezse,
kullanıcılar tüm ödünç alma ücretini ve aynı zamanda ihtar
masralarını da ödemekle yükümlü olurlar. Her iki ödeme de
hemen yapılmalıdır.

Eksik parçanın yenisini ya da tamiratın masralarını
kullanıcı öder; bu işlem tamamlandıktan en geç 10 gün
içinde ödenmesi gereken bir makbuz alır.
Sorumluluk/Üyelikten Çıkarma
Ludothek Frauenfeld ödünç alınmış oyunların hasar
görmesinden sorumlu değildir. Ludothek’in işlevini engelleyenler, kullanıcı tüzüğüne karşı davrananlar, kurallarına
uymayanlar ya da diğer kişileri rahatsız edecek şekilde
davrananlar, Ludothek Frauenfeld Yönetim Kurulu kararıyla
üyelikten çıkarılabilirler.
Ludothek’te görevli bayanların talimatlarına uyma
yükümlülüğü vardır.
Tüm binada sigara içme yasağı vardır.
Hayvanlar giremez.
Kullanıcılar, ilk ödünç alma işlemiyle birlikte kullanıcı
tüzüğünü kabul etmiş sayılırlar.
İstek ve teklilerinizi memnuniyetle karşılarız.
Sizlere iyi oyunlar diliyoruz.
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