Molins de Rol
Secció Jocs de Taula: Jugones Mdr
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1. Informació de la secció
La secció de jocs de taula del Club Molins de Rol (en endavant, Jugones Molins de Rol), és un club
lúdic-social que reuneix a aficionats als jocs de taula amb la idea de compartir hores de jocs i
ampliar cercles de continguts a aquesta afició que ens uneix, a la vegada que pretén donar a
conèixer el món dels jocs de taula a la gent en general, explicant jocs i iniciant-los al sector, ja que
existeixen moltes classes de jocs desconeguts per la gran majoria (jocs de taula moderns, jocs de
rol, jocs de cartes..)
Intentem organitzar actes i activitats per dur aquesta feina, a més d’informar de tot el que estigui
relacionat.
La nostra posició és la d’un club obert a tot aquell que s’interessi pels jocs de taula i de qualsevol
edat, pel que estem oberts a tothom i qualsevol persona serà benvinguda, sigui soci o no.
Com a no soci, es pot venir a les sessions a jugar, compartir i conèixer gent, però no es tindrà dret
als beneficis, com agafar jocs prestats de la ludoteca, accés a descomptes i canals privats de xats,
opinar i votar sobre les decisions que es prenguin..
Al fer-te soci del club, no només obtens beneficis, sinó que a més col·labores en el creixement de
l’associació i dones força al grup per poder organitzar activitats, fer-se notar al món lúdic…

2. Informació de la inscripció
Per formar part de Jugones Molins de Rol, has de tenir 16 anys o més. Si ets menor de 16 anys,
hauràs d’emplenar la autorització del teu tutor legal en la fulla d’alta de soci i haurà d’anar signada
per ell.
És recomanable assistir prèviament a alguna sessió de joc per veure el funcionament i ambient que
caracteritza al club per anar familiaritzant-se. És la teva obligació i responsabilitat llegir-te els
documents oficials del Club, que puguis trobar al nostre fòrum o demanant-li al secretari del club
abans d’emplenar i signar l’alta de Soci, per tal que puguis estar informat completament. Una altra
condició imprescindible per donar-te d’alta com a soci és fer efectiu el pagament de la quota d’alta
de soci. L’import de quota per aquest any és de 40 Euros (import no reemborsable) que es pagarà
en dues quotes (una la primera quinzena de Gener i la següent la primera quinzena de Juliol).
Aquestes condicions de soci poden ser canviades mitjançant Reunió de Socis o si la Junta Directiva
ho creu oportú per diferents circumstàncies, i si fos el cas s'informarà d’aquest fet als socis.

3. Deures
Els teus deures com a membre del Club són els següents:

a. Complir les normes de comportament del Club Molins de Rol
Tenim un document denominat “Normes de conducta i espai de joc” que hauràs de llegir i complir.
De fet, els no socis també hauran de complir part d’aquestes normes, ja que bàsicament són
normes de convivència i d’ús dels espais.
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b. Pagar quota semestral
La quota anual serà de 40 € no reemborsables pagats per semestres naturals i per anticipat.
La primera quota es cobrarà la primera quinzena del mes de Gener i la segona quota la primera
quinzena del mes de Juliol. (Queden exempts de pagar quota els menors de 16 anys).

c. Exercir de responsable de Sessió
El responsable de Sessió és una figura creada per, com el seu mateix nom indica, ser el responsable
de la sessió corresponent del Club. Les funcions són vàries : Obrir i tancar el local, Control de
ludoteca, Atendre a les noves persones que puguin venir al Club i guiar-los entre moltes altres
coses (Totes estan detallades al document “Obligacions del responsable de Sessió”)

d. Col·laborar en les activitats que s’organitzin (majors de 16 anys)
Es realitzarà un acte anual per donar a conèixer els jocs de taula de caire obligatori pels socis de la
secció. Aquestes activitats estaran organitzades en comissions i serà molt important que tots els
socis es puguin implicar segons les seves possibilitats.





Col·laboració amb les Molins Horror Games del Festival de Terror de Molins de Rei.
Organització d’unes jornades lúdiques vinculades a les festes de primavera de Molins de
Rei.
Col·laboracions puntuals amb les editorials del panorama lúdic.
Organització de xerrades i trobades gastrolúdiques a restaurants de Molins de Rei amb
convidats vinculats als jocs de taula.

e. Mantenir la informació actualitzada
Cada soci té la obligació d’informar a la Junta de qualsevol canvi referent a les dades relacionades
amb el seu formulari d’alta de soci. Així mateix, cada soci té la obligació de preocupar-se d’estar
informat sobre l'actualitat del Club. Per això, el Canal oficial d’informació serà el grup (privat) de
whatsapp.

4. Comissions actives
Existeixen unes comissions creades per al bon funcionament de les tasques bàsiques del Club. Cada
soci és lliure d’adherir-se a una i participar de forma activa en cas que ho consideri. Les comissions
actuals són:


Comissió de Comunicació (Funcions: Continguts en xarxes socials, blogs, web, agendes del
club, flyers, banners, publicitat dels actes, disseny i publicitat en general, merchandising,
futures samarretes…)



Comissió d’Informàtica (Funcions: Web corporativa, e-mails, problemes informàtics, , bases
de dades de jocs, socis, etc.).
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Comissió Lúdica (Funcions: inventari de jocs, manteniment de jocs, seguiment e informació
de novetats, propostes de compres i adquisició de jocs).



Comissió Web ( Funcions: S’encarrega de la creació i manteniment de la web del club).



Comissió Gastrojocs (Funcions: S’encarrega de la reserva i gestió dels bars/restaurants per
les sessions de Gastrojocs i Boarddays).




Comissió D'economia (Funcions: S’encarrega de vetllar per la salut econòmica del club
Comissió de màrqueting (Funcions: Gestionarà tot la difusió i projecció de l’entitat així com
la relació amb Comunicació i la resta de comissions)
Comissió de manteniment (Funcions: Tenir llistat els jocs que s’han fet malbé i buscar a
través de les editorials peces de substitució en cas de pèrdua).
Tasques organitzatives: Tindrem una persona que recordi a qui li toca fer de responsable i
una persona encarregada d’apuntar en un Excel les entrades i sortides dels jocs.




5. Beneficis
Complint amb els requisits per ser soci, podràs beneficiar-te dels següents avantatges:


Disposar del carnet de soci del Club que t’identificarà i donarà accés als descomptes que el
club sigui beneficiar, en les botigues col·laboradores.



Poder gaudir dels jocs de la ludoteca en les sessions i poder disposar d’ells en concepte de
préstec gratuït seguint les condicions reflexades al document “Préstecs de la Ludoteca”. A
més podràs proposar i votar jocs per a la seva adquisició pel Club.



Disposar d’un local exclusiu per al Club dos dissabtes al mes. Podent demanar disponibilitat
del local en altres dies i horaris



Estar informat pels Canals de comunicació públics i sobretot els privat del Club de: les
activitats que es realitzaran, les assemblees, juntes i reunions, informació Fiscal i econòmica
del club i temes d’interès general lúdic relacionats amb el club o altres.



Participar i votar en les reunions del club (on es decidiran pressupostos, normes i actuacions
del Club per tots)



Poder optar a un lloc a la Junta Directiva de l’Associació i poder votar en les eleccions de la
Junta.



Aportar totes les idees que tinguis amb la intenció d’anar fent cada cop més gran, diversa i
variada la nostra secció de jocs de taula.
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6. Dades, Revisió i Baixa de Soci
El Club Molins de Rol, com associació oficial constituïda , ha de mantenir un llistat oficial de socis de
la associació actualitzat i verídic, pel que el número de membres del Club es revisarà anualment,
coincidint amb la Reunió de socis bianual’, en la qual es detallarà un llistat de nous socis que han
estat incorporats al club entre la passada assemblea i la present, i una llista de les baixes.
Els socis que incompleixin un o més deures queden a disposició de la junta directiva que avaluarà la
seva situació i decidirà si mantenen o no l’estatus de soci. Els socis que hagin complert els seus
deures mantindran l’estatus de socis fins la propera avaluació.
Es pot modificar o rectificar qualsevol camp de l’alta de Soci sol·licitant-ho al responsable de
manteniment de socis (el Secretari del Club).
Un soci podrà donar-se de baixa voluntàriament comunicant-ho a la junta per escrit en qualsevol
moment previ al pagament de la següent quota, sent efectiva la pèrdua d'estatus com a tal, a l'inici
del primer semestre no abonat pel soci. S'haurà de tornar qualsevol material pertanyent al club que
tingui l'antic soci.
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