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REGULAMENT
privind accesul la activitățile desfășurate în Mini-ludoteca ASTRU Cluj
Utilizatorii care participă la activitățile organizate în spațiul „Mini-ludoteca ASTRU Cluj” au
obligația să cunoască și să respecte permanent prevederile prezentului Regulament.
Art. 1. Accesul utilizatorilor în ludotecă se face în conformitate cu programul de funcționare
anunțat și afișat în prealabil pe site-ul asociației și prin rezervare telefonică sau via e-mail.
Art. 2. Utilizatorii mini-ludotecii au obligația de a-și supraveghea obiectele de valoare.
ASTRU Cluj nu își asumă răspunderea pentru obiectele uitate sau lăsate nesupravegheate în
spațiile asociației.
Art. 3. Pe toată durata vizitei în mini-ludotecă este interzisă utilizarea necorespunzătoare a
obiectelor din incinta mini-ludotecii, aruncarea și deteriorarea mobilierului, și/sau a jocurilor.
Utilizarea jocurilor se va face potrivit scopului lor și cu respect pentru ceilalți participanți
Art. 4. Este strict interzis comportamentul și limbajul violent, necivilizat.
Art. 5. Este obligatorie păstrarea curățeniei în spațiul mini-ludotecii.
Art. 6. Sunt interzise fumatul și consumul de băuturi alcoolice în spațiul mini-ludotecii.
Art. 7. În cazul sustragerii sau tentativei de sustragere a unor jocuri sau a unor obiecte din
interiorul mini-ludotecii, utilizatorului în culpă i se va interzice definitiv accesul și vor fi sesizate
organele abilitate.
Art. 8. Distrugerea de către utilizatori a jocurilor și/sau obiectelor din interiorul mini-ludotecii se
sancționează prin recuperarea fizică a unor jocuri identice sau prin achitarea valorii de piață a
jocurilor și/sau obiectelor.
Art. 9. Reclamațiile și sesizările privind activitatea mini-ludotecii se vor face în scris și vor fi
trimise via e-mail la adresa cluj@astru.ro
Art. 10. Agresiunea fizică sau verbală la adresa utilizatorilor sau a coordonatorilor mini-ludotecii,
precum și tulburarea desfășurării activităților desfășurate în spațiul mini-ludotecii, deteriorarea sau
distrugerea bunurilor vor fi sancționate, în funcție de gravitatea faptei, în conformitate cu legislația
în vigoare.
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