Molins de Rol
Secció Jocs de Taula: Jugones Mdr

Préstecs de la
Ludoteca
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1. Responsable
El responsable de sessió serà també el responsable de la ludoteca en aquell moment i serà una
figura que anirà canviant de persona entre els socis del club.
Aquest responsable casual tindrà que dur a terme tot el procediment per al préstec o devolució de
jocs.

2.

Normes del préstec

El préstec de jocs és gratuït per a socis, i no es permet el préstec a persones no sòcies de Jugones
Molins de Rol.
Els jocs s’han de cuidar en el transport i utilització del mateix, quedant com a únic responsable del
joc el membre que l'ha agafat prestat des del mateix instant en que el responsable de sessió indica
la sortida del joc fins que es realitza la devolució.
El període per a tenir en préstec un joc és de 2 setmanes, entre sessió i sessió, i un màxim de 1 mes
(en el cas de que el soci no pogués assistir a la següent sessió després d'haver agafat el joc en
préstec).
El límit de jocs per a emportar-se en préstec és d'un màxim de 3 jocs.
El soci que ha agafat prestat el joc ha d'evitar exposar-lo a possibles fonts que el puguin fer malbé
d'alguna manera: foc, menjar, beguda, sol, humitat, etc.
Si el joc es trenqués o sofrís algun desperfecte, el soci que l'ha agafat prestat s’haurà de
responsabilitzar dels desperfectes ocasionats (ja sigui reposant les peces, cartes, pagant un
percentatge, etc.).
D'altra banda, si el soci que agafa prestat el joc se n'adona d'alguna anomalia (falta de fitxes,
cartes, peces, trencaments, etc.) haurà d’informar al responsable de la ludoteca quan procedeixi a
la devolució.

3.

Disponibilitat de jocs

Els jocs que siguin al prestatge el dia de la sessió seran els jocs disponibles per a agafar en préstec,
S’estableix que aquests jocs s’hauran de tornar al club a primera hora de la sessió de dissabte per
tal que els socis que puguin jugar-lo durant la sessió.
Per la mateixa raó, pel que fa al préstec, aquests jocs només es podran agafar a darrera hora de la
sessió.
En cas que algún joc quedi exclòs de préstec per algun motiu que la junta o la comissió de jocs
consideri, es marcarà explícitament i s’informarà a tots els socis per tal que en siguin conscients.

4.

Agafar joc

Per a poder agafar en préstec un joc s'han de complir els següents requisits:
a.
b.
c.
d.

Ser soci de Jugones Mdr.
Ser major d'edat.
El soci no podrà tenir pendent de devolució altres jocs.
Complir les normes específiques per als jocs especials.
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Si es compleixen aquestes condicions i el soci vol agafar prestat un joc, haurà de demanar-li al
responsable de sessió corresponent.
El responsable de sessió apuntarà la sortida del joc de la ludoteca, la data i el membre que se
l'emporta.

5.

Retornar joc

Per a retornar el joc, el soci haurà de portar-lo a la sessió de Jugones corresponent i donar-li al
responsable de sessió, que apuntarà la data de devolució i el deixarà al prestatge.
En cas que el joc hagi patit algun desperfecte, com indiquen les normes de préstecs, el soci haurà
de fer-se responsable. Si el joc ja tenia aquell desperfecte o el soci se n'adona d'alguna anomalia
haurà d’informar a l'hora de retornar el joc.
El període màxim de préstec és de 1 mes, si el soci no pot acudir a la propera sessió a retornar-lo,
haurà de fer-lo arribar al club d'alguna manera durant la sessió, ja sigui a través d'un altre membre
o deixant-lo abans. En cas que cap altre demani el joc, es podrà renovar fins a la següent sessió de
socis (15 dies més).
Si el soci sobrepassa aquest període de temps haurà de justificar-ho. En cas que no es justifiqui la
devolució, el soci quedarà exclòs del préstec de la biblioteca durant un mes.
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