
Társasjáték használati szabályzat

A Csuka Zoltán Városi Könyvtár Felnőtt részlege új szolgáltatás keretében lehetőséget
biztosít különféle társasjátékok használatára otthon és a könyvtárban. Az elérhető
társasjátékokról és a kölcsönzési lehetőségekről katalógusunkban tájékozódhat, a részletes
játékleírásokról, korosztályi ajánlásokról személyesen a Felnőttkönyvtárban vagy
honlapunkon talál információt.

Kölcsönzéskor, kérjük, tartsa be a következő szabályokat:
1. A társasjáték kölcsönzéséhez érvényes olvasójeggyel kell rendelkeznie, 16 éven

aluliak számára a játékok csak szülői kísérettel kölcsönözhetőek!
2. Egyes társasjátékokat lehetőség van helyben használni, erről a leírásban kap

tájékoztatást. Helyben használat esetén szükséges 1 fő érvényes beiratkozott tagsága
mellett az összes résztvevő regisztrálása!

3. A társasjátékokat zárt szekrényben tároljuk, csak a kiválasztott játékokat adjuk ki!
Honlapunkon és személyesen, a könyvtárban is lehetőség van a részletes játékleírások
áttekintésére, böngészésére.

4. Egy alkalommal max. 2 db társasjáték kölcsönözhető. A kölcsönzési határidő: 2 hét. A
kölcsönzés nem hosszabbítható. Mindenki csak saját jogon kölcsönözhet!

5. A játékokra előjegyzés kérhető.
6. A társasjáték kölcsönzés hosszabbítására nincs lehetőség. Késedelmes visszahozatal

esetén türelmi idő nincs, az első naptól késedelmi díjat számítunk fel, melynek
összege: 500,- Ft/nap.

7. Minden társasjátékban elhelyeztünk egy listát a játék tartozékairól. Ez segít Önnek és
nekünk is ellenőrizni az elemek meglétét.

8. Vigyázzon a játékokra, hogy más is tudjon velük játszani! A kölcsönzés előtt és
visszahozatalkor lehetőség szerint együtt ellenőrizzük, hogy megvan-e az összes
alkotóelem, illetve azok nem sérültek-e meg.

9. Sérülés, hiány esetén a kölcsönző a társasjátékért teljes anyagi felelősséggel tartozik.
Amennyiben a társasjáték valamelyik eleme hiányzik vagy sérült, abban az esetben a
teljes társasjátékot pótolni kell, lehetőleg ugyanabban a kiadásban. Beszerezhetetlen
játék esetén a nyilvántartásunkban szereplő beszerzési ár dupláját kell megfizetni!
Amíg tartozását nem rendezi, könyvtárunk szolgáltatásait nem veheti igénybe.

10. Amennyiben valamely tényező okán nincs lehetőség a társasjátékok pontos
átadás-átvételére, úgy a következő használatig / ellenőrzésig a hiányosság számon
kérhető a kölcsönzőn! Ehhez hozzájárulását adja a kölcsönzés során aláírt nyilatkozat
kitöltésével!

11. Számítson rá, hogy a pontos átadás-átvétel időbe telik, emiatt a játék kölcsönzését és
visszavételét a könyvtár zárása előtt legkésőbb 60 perccel meg kell kezdeni. Helyben
használatkor is pontos átadás-átvétel történik.

TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN!


