
Descobreix un espai on els més petits s’ho passaran genial! Tallers, jocs, activitats... 

tot el necessari per a que no s’avorreixin ni un segon. 

NORMES D’ÚS 

 Per accedir a la Ludoteca, tots els/les menors hauran d’anar 
acompanyats/des d’un adult. 

 És necessari que l’adult a càrrec del menor ompli la totalitat de les dades 
sol·licitades i que aquestes siguin veraces. 

 L’accés a les instal·lacions està permès a nens i nenes de 4 a 10 anys. 
 L’adult a càrrec del menor haurà d’estar localitzable a Finestrelles 

Shopping Centre a través del telèfon mòbil facilitat al personal de la 
Ludoteca i/o mitjançant la megafonia del Centre Comercial mentre el 
menor estigui a la Ludoteca. 

 Només podrà recollir el nen/a la mateixa persona que l’hagi portat a la 
Ludoteca, havent de presentar el seu DNI o algun altre document oficial 
que permeti la seva identificació amb veracitat. 

 La Ludoteca és un servei gratuït durant 1 hora. Un cop transcorregut 
aquest període, el servei tindrà un cost de 6€ per hora i nen/a. 

 L’adult a càrrec del nen/a que passi a recollir al menor fora de l’horari 
d’atenció al públic, haurà d’abonar 10€ per nen/a.  

 En cas d’impagament, el nen/a no podrà tornar a accedir a la Ludoteca 
fins que s’hagi abonat l’import endeutat. 

 No s’acceptaran bitllets de 50€. 
 No està permès entrar amb beguda o menjar a la Ludoteca, així com 

tampoc l’entrada de jocs o objectes aliens a la zona infantil. 
 L’accés a la Ludoteca suposa la plena acceptació de les normes d’ús. 
 Finestrelles Shopping Centre i l’empresa gestora de la Ludoteca queden 

exempts de qualsevol responsabilitat per qualsevol dany, al·lèrgia o lesió 
que es pogués ocasionar pel mal ús de la Ludoteca, així com davant la 
possible pèrdua o trencament d’objectes personals.  

 Aforament màxim per a 25 nens/es. 
 Finestrelles Shopping Centre es reserva el dret d’admissió. 
 S’autoritza a que Finestrelles Shopping Centre pugui realitzar fotografies 

dels nens/es mentre aquests estiguin a les instal·lacions de la Ludoteca. 
 Les dades personals que ens faciliten queden registrades a un fitxer 

informatitzat propietat de Finestrelles Shopping Centre. 

 


