GÜNÜBİRLİK KULLANIM SÖZLEŞMESİ
1. Yüzme havuzu deri enfeksiyonu, açık yarası ve kesikleri olan kişiler, sedef hastalığı olanlar epilepsi(sara) hastaları ile otistik
hastalığı olanlar tarafından kullanılamaz.
2. Havuza bonesiz, havuz bölgesine terliksiz girilmez.
3. Havuz çevresinde koşmak, itişmek, yüksek sesle bağırmak ve çevredekileri rahatsız edecek şekilde suya atlamak yasaktır. Aksi
takdirde ücret iadesi yapılmadan çıkarılacaklardır.
4. Havuzda şnorkel, yüzme maskesi, palet vb. araçların kullanımı yasaktır.
5. Kullanıcı MAYO giymek zorundadır. Kot şort, futbol şortu, t-shirt vb. kıyafetlerle havuza giremez.
6. Dışarıda giyilen kıyafet ve ayakkabı ile havuza girmek yasaktır.
7. Kullanıcılar görevli kişilerin ikazlarına uymak zorundadır.
8. Havuz kurallarına uymayanlardan ve tesise alkollü gelenlerden ücret iadesi yapılmadan havuzu terk etmeleri istenecektir.
9. Günlük kullanım ücreti havuz, sauna, fin hamamı için geçerlidir.
10. Yüzme bilmeyenlerin bireysel olarak havuzu kullanmaları yasaktır.
11. Tesisi kimliksiz kullanmak yasaktır. (Çocuklar dahil)
12. Yüzme bilmeyenlerin sarı renkte bone kullanmaları şarttır.
13. Kullanıcı havuzu, soyunma dolap ve kabinlerini, duş alma yerlerini, tuvalet ve her türlü demirbaş eşyayı iyi kullanmak ve korumakla
yükümlü olup aksine davranış sergileyen kullanıcı tesise vermiş olduğu her türlü zararı ödemekle yükümlüdür.
14. Tesiste meydana gelebilecek yaralanma, hırsızlık, hastalık, eşya kaybolması vb. gibi istenmeyen olaylarda tesis yönetimi sorumlu
değildir. (Değerli ve özel eşyaların getirilmemesi rica olunur.)
15. 5-14 Yaş arası çocuklar havuza ebeveyn gözetimi olmadan giremezler. Bayan seanslarında kız çoçuğu annesi ile, erkek
seanslarında erkek çoçuğu babası ile yararlanabilir.
16. Öğrenci fiyatlandırmasından öğrenci belgesi veya öğrenci kimlik kartı (bandrol o yıla ait) olanlar faydalanabilir.
17. Kullanıcılar tesisteki aletlerin hatalı ve yanlış kullanılması sonucunda doğan zarar ve kayıplardan kendileri sorumludur.
18. Tesis yönetimi gerekli gördüğü hallerde havuzun seans çalışma programında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
19. Kullanıcılar soyunma odalarında sadece kendilerine verilen dolabı kullanabilir.
20. Havuza yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
21. Fitness ve pilates günlük kullanım ücretine tabi değildir.
22. Hepatit C hastalığı olan vatandaşlarımızın, diğer üyelerimizin sağlığı açısından tesisimizi kullanmaları yasaktır.
23. Spor çantası, kıyafet, yiyecek vb. malzemelerle havuz bölgesine girmek yasaktır. Bu tür eşyalar soyunma odalarındaki dolaplarda
bırakılmalıdır.
24. Tesis seans giriş saatleri serbesttir. Seans kullanım süresi, seans başlama saatinden itibaren 2 saat 15 dakika olup kullanım
süresi dolan üyelerimizin tesisi boşaltmaları gerekmektedir.
25. Havuz genel kullanım kurallarını ve günübirlik kullanım koşullarını kabul ederek, kişisel bilgilerin şahsıma ait olduğunu beyan
ediyorum. Bilgilerdeki yanlışlık ve eksikliklerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü problemlerin tüm sorumluluğunun tarafıma ait
olduğunu kabul ediyorum.
....................................................................................................................................................’nin her sorumluluğu şahsıma aittir.

Yüzme biliyor musunuz?
Herhangi bir sağlık probleminiz var mı?
Havuza giriş tarihi
Giriş saati
Telefon
Yakınına Ait Telefon
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Yüzme havuzunu, fin hamamını, saunayı kullanmama ve spor yapmama engel bir hastalığım olmadığını ve
oluşabilecek sağlık problemlerinde sorumluluğun tarafıma ait olduğunu beyan eder, gereğinin yapılmasını
saygılarımla arz ederim.
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