Co je Klub deskových her, pro koho je určen a jaký je jeho cíl?
 Prostor pro všechny milovníky deskových her
 Vytvoření komunity fanoušků her, kteří se budou dělit o své zkušenosti, dávat tipy na hry a především
spolu trávit příjemné večery plné zábavy
 Pravidelná setkání, velké turnaje o ceny, besedy s tvůrci her a nadšenci
Pravidla Klubu deskových her Knihovny města Olomouce:










Členem herního klubu se může stát kdokoliv bez ohledu na věk, jedinou podmínkou je být
registrovaným čtenářem knihovny.
Každý zaregistrovaný člen obdrží průkazku člena Klubu deskových her.
Členství v herním klubu zaniká osobním odhlášením a odevzdáním průkazky
Herní klub se schází v určený den - vždy jednou měsíčně od 17 do 19 hodin
Každý hráč se řídí řádem Knihovny města Olomouce a je povinen se s ním seznámit.
Každý hráč odpovídá za zapůjčené hry, je povinen neprodleně hlásit zjištěné poškození, případně
nekompletnost zapůjčených her.
Hráč, který si vypůjčí hru, dbá na to, aby s ní bylo nakládáno šetrně a předešlo se tak poškození hry.
Pokud hráč vrátí hru poškozenou nebo nekompletní, budeme požadovat náhradu dle ceníku.
Služba má právo v případě nevhodného chování hráčů k sobě navzájem, k vypůjčené hře nebo k
ostatním návštěvníkům hru ukončit.
Členství v klubu je bezplatné a člena k ničemu nezavazuje.

Výhody pro členy klubu:








Přednostní místo na všech Deskohraních a velkých turnajích o ceny
Zasílání informací o konání Deskohraní a dalších akcí klubu
Zaslání kompletního seznamu deskových her, které jsou k zapůjčení v Knihovně města Olomouce
Možnost ovlivnit, které hry bude Knihovna města Olomouce nakupovat
Informace o nově zakoupených hrách
Možnost vyzkoušet si velké množství her
Strávit příjemný podvečer mezi milými lidmi s šálkem kávy nebo čaje

Jak se stát členem Klubu deskových her?



Přihlášení na e-mail: deskovky@kmol.cz
U výpůjčního pultu oddělení pro dospělé

Jednotlivá Deskohraní:






Klub deskových her se bude scházet jednou měsíčně od 17 do 19 hod na Deskohraní
Na jednotlivá Deskohraní se mohou přihlásit všichni čtenáři, kteří nejsou členy Klubu deskových her,
ale přednostní místo je vždy rezervováno členům s jednočlenným doprovodem
Vždy bude připraveno několik her ke hraní, jejich seznam bude dopředu zveřejněn
Na jednotlivá Deskohraní se přihlašujete pomocí e-mailu nebo na oddělení pro dospělé čtenáře
Návštěvníci mohou ovlivnit, jaké hry budeme hrát příště

