ﻻﺋﺣﺔ قوانين اﻻستخدامﻻئحة قوانين اﻻستخدام
دار اﻷلعاب هي جمعية ﻻ تتوخى الربح.
تعمل دار اﻷلعاب بنفس أسلوب عمل المكتبة التي تعير الكتب ،فتقوم بإعارة اﻷلعاب ووسائل اللعب بشروطٍ مؤاتية.
ما هي إمكانيات دارنا؟
تعير دار اﻷلعاب وسائل اللعب واﻷلعاب
توفّر دار اﻷلعاب مكانا ً للﱠعب.
ﻻ تتاح استعارة اﻷلعاب إﻻّ لﻸعضاء.
يتحمل اﻷهل أو المرافق مسؤولية اﻷطفال.
ما الذي تمكن استعارته من دارنا؟
اﻷولية ،المكعبات ،وسائل اللعب التي تحفز على المشي.
اﻷلعاب ّ
ألعاب التشييد )دُبلو  ،Duploﻛابﻼ .(Kapla
اﻷلعاب الجماعية.
بيوت الدمى ،ألعاب تمثيل اﻷدوار.
ألعاب الخارج )المرﻛبات ،ألعاب الحرﻛة(
لوازم الحفﻼت واﻷعياد.
اﻷلعاب الضخمة.
لوازم ألعاب الخفة.
اﻵﻻت الموسيقية.
اﻷلعاب التعليمية.
من يمكنه المجيء إلى دار اﻷلعاب؟
ندعو ﻛ ّل من تحب نفسه اللعب للمجيء إلى دارنا :من أصغر اﻷوﻻد ،إلى طﻼب المدارس واليافعين والبالغين والعائﻼت والمدارس.
تبلغ تكلفة اﻻشتراك السنوي للعائلة الواحدة قيمة 60 1فرنك سويسري.
تندرج تكاليف اﻻستعارة ضمن قيمة اﻻشتراك السنوي.
يبدأ العمل بصفة العضو اعتبارا من تاريخ اﻻنتساب.
كم من اﻷلعاب يمكن استعارته؟
يتلقى الوالدان سو ّيةً بطاقة عضوية.
تمكن استعارة  10من اﻷلعاب فقط ﻛح ٍد أقصى.
ما المدة المسموح بها ﻻستعارة اﻷلعاب؟
تبلغ مدة اﻻستعارة  3أسابيع )أسبوعين  /أسبوع( فقط.
يسمح بتمديد واحد لﻼستعارة لمدة  3أسابيع فقط.
تطلب الدار أداء مبلغ  -.1فرنك سويسري للّعبة الواحدة عن ﻛل أسبوع تأخير.
إعادة اﻷلعاب وتفحصها.
يتوجب على المستخدم التصريح عن أي قطع ٍة ناقصة أو مكسورة.
يلتزم المستخدم إعادة اللعبة وفق التاريخ المحدد ،في حال ٍة نظيفة وسليمة.
ينبغي على المستخدم في حال ضياع أو ﻛسر اللعبة أداء وديعة مالية.
المسؤولية
ﻻ تتح ّمل دارنا المسؤولية في أي شكل من اﻷشكال عن اﻷضرار أو الحوادث التي قد تنجم عن استخدام اﻷلعاب المستعارة.
أوقات الدوام
الثﻼثاء من الساعة  h17.30إلى الساعة h19.00
اﻷربعاء من الساعة  h15.00إلى الساعة h17.00
السبت من الساعة  h10.00إلى الساعة h11.30
تتوقف دارنا عن الدوام أثناء فترة العطلة.
يرجى من المستخدمين اﻹشارة إلى أي تغيير يطرأ على عنوان إقامتهم.
تحتفظ الدار بحق طرد أي مستخدم ﻻ يراعي ﻻئحة القوانين.
نتقبّل منكم بكل سرور اقتراحاتكم وأفكارﻛم.
العنوان
العنوان
رقم الهاتف:
عنوان البريد اﻹلكتروني:
الموقع على شبكة إنترنت:

كم تبلغ تكلفة اﻻستعارة؟

