Normativa de Ludoteques Nocturnes
En què consistirà l’activitat?
Les ludoteques nocturnes estan pensades per presentar un joc al públic assistent, explicar la
normativa del mateix, i fer una partida de mostra.
Quina periodicitat tindrà i durada tindran?
La proposta consisteix en realitzar aquesta activitat l’ùltim divendres de cada mes, en horari
de 23:00h a 01:30h (aproximadament).
Per a quin públic està pensada aquesta activitat?
Les ludoteques nocturnes estan destinades exclusivament pels socis, i per persones
convidades pels mateixos. Les persones que no reuneixin aquestes condicions, poden
sol·licitar l’ ingrés a l’entitat al moment, sol·licitud que serà emesa a la Junta Directiva i que
es resoldrà tal i com està establert als estatuts de l’Associació. Fins que arribi aquest
moment, però, la persona sol·licitant continuarà mantenint l’estat de “no soci”.
Quin serà el funcionament de l’activitat?
L’Associació publicarà als medis de comunicació (web, GCalendar, Facebook, ...) tant la data
de l’activitat, com la temàtica de la mateixa.
En cas que es superi l’aforament de la sala 
en el moment d’iniciar l’activitat
, es prioritzarà
l’assistència de la següent manera:
●

●

Socis que hagin confirmat l’assistència via 
e-mail/Facebook
, en ordre de data de
confirmació. Si porten algun acompanyant, aquestes persones es consideraran amb
el mateix número d’ordre.
Socis que no s’hagin apuntat mitjançant cap medi digital, en ordre d’arribada. Si
porten algun acompanyant, aquestes persones es consideraran amb el mateix
número d’ordre.

Un cop s’hagi accedit a la sala de l’activitat
, els socis que no estiguin presents perdran
aquestes preferències, de forma que si arriba alguna persona confirmada, però l’aforament
ja s’ha complert, no es canviarà per cap soci, encara que aquest no estigués apuntat
mitjançant cap medi digital.
En funció dels assistents a l’activitat, i la quantitat de material disponible, és possible que no
totes les persones puguin seguir la temàtica proposada en l’activitat. En aquest cas, es
decidirà de manera dialogada quines persones segueixen la temàtica principal, i quines altres
s’organitzen per jugar una partida a qualsevol altre joc dels disponibles de l’Associació.
Aquestes persones podran jugar al joc de la temàtica principal un cop els primers hagin
finalitzat, sempre que el temps ho permeti.

