
 

 م االئحة قوانين االستخد  الئحة  قوانين  االستخدام
  

  دار األلعاب هي جمعية ال تتوخى الربح. 

  تعمل دار األلعاب بنفس أسلوب عمل المكتبة التي تعير الكتب، فتقوم بإعارة األلعاب ووسائل اللعب بشروٍط مؤاتية. 
  ما هي إمكانيات دارنا؟ 

  تعير دار األلعاب وسائل اللعب واأللعاب 
  توفّر دار األلعاب مكاناً للَّعب. 

  ال تتاح استعارة األلعاب إالّ لألعضاء. 
  ل أو المرافق مسؤولية األطفال. يتحمل األه

  ما الذي تمكن استعارته من دارنا؟ 
  األلعاب األّولية، المكعبات، وسائل اللعب التي تحفز على المشي. 

  ). Kapla، كابال Duploألعاب التشييد (دُبلو 
  األلعاب الجماعية. 

  بيوت الدمى، ألعاب تمثيل األدوار. 
  الحركة)  ألعاب الخارج (المركبات، ألعاب

  لوازم الحفالت واألعياد. 
  األلعاب الضخمة. 

  لوازم ألعاب الخفة. 
  اآلالت الموسيقية. 
  األلعاب التعليمية. 

  من يمكنه المجيء إلى دار األلعاب؟        
  كم تبلغ تكلفة االستعارة؟         ن والعائالت والمدارس. ندعو كّل من تحب نفسه اللعب للمجيء إلى دارنا: من أصغر األوالد، إلى طالب المدارس واليافعين والبالغي

  فرنك سويسري.  60 1تبلغ تكلفة االشتراك السنوي للعائلة الواحدة قيمة
  تندرج تكاليف االستعارة ضمن قيمة االشتراك السنوي. 

  يبدأ العمل بصفة العضو اعتبارا من تاريخ االنتساب. 
  كم من األلعاب يمكن استعارته؟        

  يتلقى الوالدان سوّيةً بطاقة عضوية. 
  من األلعاب فقط كحٍد أقصى.  10تمكن استعارة 

  ما المدة المسموح بها الستعارة األلعاب؟         
  أسابيع (أسبوعين / أسبوع) فقط.   3تبلغ مدة االستعارة 

  أسابيع فقط.   3يسمح بتمديد واحد لالستعارة لمدة 
  فرنك سويسري للّعبة الواحدة عن كل أسبوع تأخير.  -.1تطلب الدار أداء مبلغ 

  إعادة األلعاب وتفحصها.     
  يتوجب على المستخدم التصريح عن أي قطعٍة ناقصة أو مكسورة. 

  يلتزم المستخدم إعادة اللعبة وفق التاريخ المحدد، في حالٍة نظيفة وسليمة. 
  على المستخدم في حال ضياع أو كسر اللعبة أداء وديعة مالية.  ينبغي
  المسؤولية         

  ال تتحّمل دارنا المسؤولية في أي شكل من األشكال عن األضرار أو الحوادث التي قد تنجم عن استخدام األلعاب المستعارة. 
  أوقات الدوام    

   19.00hإلى الساعة  17.30hالثالثاء من الساعة 
   17.00hإلى الساعة  15.00hاألربعاء من الساعة 

   11.30hإلى الساعة  10.00hالسبت من الساعة 
  تتوقف دارنا عن الدوام أثناء فترة العطلة. 

  يرجى من المستخدمين اإلشارة إلى أي تغيير يطرأ على عنوان إقامتهم. 
  تحتفظ الدار بحق طرد أي مستخدم ال يراعي الئحة القوانين.

  نتقبّل منكم بكل سرور اقتراحاتكم وأفكاركم.  
  العنوان   

  العنوان 
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