
 

Onex oyuncak kütüphanesinden (Ludotheque) faydalanma bilgileri 
 
Onex oyuncak kütüphanemiz de (ludotheque) sizleri çocuklarınızla beraber 
ağırlamaktan mutluluk duyarız. 

 
Derneğimize (ludotheque) kayıt yaptırarak üye olabilirsiniz. 
 
Derneğimize üye olmanız, işbirliğiniz ve iyi niyetinizle birlikte size sunmak istediğimiz hizmet 
kalitesini arttıracaktır. 
 
1-Oyuncak kütüpnesinin (Ludotheque) genel tanımı  
 
Oyuncak kütüphanesi (ludotheque) kar amacı gütmeyen bir dernektir. 
Bir kütüphane nasıl kitap ödünç verebiliyorsa,oyuncak kütüphanesi de (ludotheque) uygun 
koşullarda oyun ve oyuncak ödünç vermektedir. 
İki resmi görevli dışında çalışanlarımız gönüllülerden oluşmaktadır. 
 
2-Bizim oyuncak kütüphanemizin (Ludotheque) imkanları nelerdir 
 
Oyuncak kütüphanesinden (ludotheque) oyun ve oyuncak ödünç alabilirsiniz. 
Oyun ve oyuncaklardan faydalanabilmeniz için derneğimize üye olmanız gerekmektedir. 
Çocuklar kendi anne-baba ya da onlara refakat eden kişinin sorumluluğu altındadır. 
Çocuklar bir yetişkinin (anne-baba ya da kütüphane görevlisi) onayı olmadan kütüphanemizde 
bulunan oyuncakları dışarı çıkaramazlar. 
 
3- Aidat bedeli ne kadardır 
 
Bir yıllık aile üyeligi bedeli 40 CHF dır. 
Bize maddi destek sağlayan belediyelerde (Onex-Confignon-Bernex) ikamet eden kişiler için 
yıllık aile üyelik bedeli 40 CHF dir. 
Bu belediyeler dışında ikamet eden kişilere 50 CHF dır. 
Dernekler ve parascolaire gruplari için yıllık aidat bedeli 100 CHF dır. 
Oyuncak ödünç alma bedeli ödenen senelik aidatlara dahildir.Okul yaz tatilinde, ödünc alinan 
oyuncaklar icin farkli bir ücret alinmaktadir. 
 
4-Bir seferde kaç oyuncak ödünç alınabilir  
 
Aile başına en fazla 5 tane oyuncak ödünç alınabilir. 
Ödünç almalarda ebeveynlerin bir üyelik kartı olmalıdır. 
Adres değişiklikleri durumunda üyelerimiz yeni adreslerini kütüphane görevlimize hemen 
bildirmelidir. 
 
5-Oyuncaklar  ne kadar süreliğine ödünç verilir 
 
Ödünç alma süresi 4 haftadır. 
Oyuncak başına iadede gecikilen her hafta için 1 CHF. alınır. Bir defaya mahsus bir haftalık 
uzatma yapılabilir. 
Derneğimizin elde ettiği gelir periyodik olarak size sunulan oyuncakların yenilenmesinde 
kullanılır. 
 



6-Oyuncakların iadesi  ve kontrolü  
 
Kullanıcı oyuncağı ödünç almadan bütününü ve durumunu kontrol etmelidir. 
Kullanıcı iade tarihinde ,ödünç aldığı oyuncağı temiz ve sağlam olarak geri iade etmeyi garanti 
etmelidir. 
Kırılma ve bozulma durumunda kullanıcı, tamir masrafına katkıda bulunmaktadır. 
 
7-Yükümlülük 
 
Oyuncak kütüphanemiz (ludotheque) oyuncaklardan kaynaklı oluşabilecek zarar ve 
sakatlıklardan hiç bir durumda yükümlü değildir. 
 
Oyuncak kütüphanemizin  (ludotheque) kurallarına uymayan 
kullanıcılarımızı derneğimiz üyelikten men etme hakkina sahiptir. 

 

 

Önemli: 
 
Oyuncak kütüphanesin de (ludotheque) yemek ve içmek yasaktır. 
Oyuncaklarla oynayan, oyun bittiginde düzenler ve toplar. 
 
Açık saatler: 
 
Salı ve Perşembe günleri saat 15.00 - 18.30 arası ( saat 18.00 oyun salonu için ) 
9:00-11:30 Çarşamba 
Okul tatillerinde oyuncak kütüphanemiz (ludotheque) kapalı olacaktır. 
 
Adres:        Ecole d'Onex Parc, Entrée A 
 
                  7, rue des Bosson  1213 ONEX 
 
Telefon numarası:      022.792.40.90 
 
e-mail adresi:            ludonex@bluewin.ch 
 
Internet adresi:         HYPERLINK "http://www.ludonex.ch"  www.ludonex.ch 
 
Yazışma Adresi:        Lud'onex        CP62              1213  Onex 

 
 
 
 

 

 

 

Onex, septembre 2012 


