HAVUZ KULLANIM KURALLARI
1. Havuz kullanımı öncesi duş alınması ve dezenfektanlı ayak havuzuna basılarak havuz alanına girilmesi
zorunludur.
2. İhtiyaç halinde havuz bölgesinden dışarı çıkılması durumunda tekrar havuz bölgesine dönüş yapılırken duş
almak ve
ayak havuzunu
kullanmak zorunludur.
HAVUZ
KULLANIM
KURALLARI
3.
Havuza
girerken
bone
takmak
zorunludur.
Gözlük kullanımı
kişilerin basılarak
tercihine havuz
bırakılmıştır.
1. Havuz kullanımı öncesi duş alınması
ve dezenfektanlı
ayak havuzuna
alanına girilmesi zorunludur.
4.
Kullanıcılar
havuza
girmeden
önce
bütün
takılarını
çıkarmalıdır.
2. İhtiyaç halinde havuz bölgesinden dışarı çıkılması durumunda tekrar havuz bölgesine dönüş yapılırken duş almak
Açık havuzunu
yarası, bandajı,
kesiğizorunludur.
ve cilt hastalığı bulunanların havuzu kullanmaları uygun değildir.
ve5.ayak
kullanmak
6. Havuz çevresine sadece yüzme amaçlı malzemeler ile (bone-gözlük-havlu-terlik) girilir. Terliksiz, günlük giysiler,
3. Havuza girerken bone takmak zorunludur. Gözlük kullanımı kişilerin tercihine bırakılmıştır.
ayakkabı, çanta, torba ve benzeri eşyalar ile havuz alanına girmesi yasaktır. (sporcuların havuz alanına çanta ve
4. Kullanıcılar havuza girmeden önce bütün takılarını çıkarmalıdır.
spor malzemesi sokması yasaktır.)
5.7.Açık
yarası,
bandajı,yiyecek
kesiği ve
hastalığı
bulunanların
havuzu kullanmaları
değildir.
Havuz
bölgesine,
ve cilt
içecek
gibi her
türlü gıda ürünlerinin
sokulmasıuygun
yasaktır.
6.8.Havuz
çevresine
sadece
yüzme
amaçlı
malzemeler
ile
(bone-gözlük-havlu-terlik)
girilir.
Terliksiz,
günlük dışındaki
giysiler,
Kullanıcılar mayo, şort gibi havuza uygun kıyafet giymek zorundadır. Yüzme amaçlı üretilmiş
kıyafetler
ayakkabı,
torba
ve benzeri
ile havuz alanına
yasaktır.
(sporcuların
havuz alanına
ve spor
ürünlerleçanta,
havuza
girilmez.
Havuzeşyalar
şort/mayolarının
kıyafetgirmesi
içine giyilip
gelinmesi
sağlık açısından
uygunçanta
değildir.
malzemesi
9. Havuza sokması
girmedenyasaktır.)
önce güneş kremi, güneş yağı vb. malzemelerin kullanılması yasaktır.
7.10.
Havuz
bölgesine,
yiyecek
ve yatağı,
içecek can
gibi simidi
her türlü
gıdapalet,
ürünlerinin
yasaktır.
Havuza deniz topu, deniz
kolluk,
maske,sokulması
şnorkel, simit
vb. malzemelerin sokulması
8.yasaktır.
Kullanıcılar
mayo, şort
gibi havuza
kıyafet giymek
zorundadır. Yüzme amaçlı üretilmiş kıyafetler dışındaki
Eğitmenin
izni olmadan
bu uygun
vb. malzemeler
kullanılamaz.
11. Havuz
bölgesinde
alkol,
sigara
ve tütün ürünleri
kullanılması
yasaktır.
ürünlerle
havuza
girilmez.
Havuz
şort/mayolarının
kıyafet
içine giyilip
gelinmesi sağlık açısından uygun değildir.
Havuzlara
evcil hayvan
getirilmesi
9.12.
Havuza
girmeden
önce güneş
kremi, yasaktır.
güneş yağı vb. malzemelerin kullanılması yasaktır.
13.Havuza
Havuz deniz
Kullanıcıları,
havuzyatağı,
etrafında
vepalet,
tehlikeli
durumlara
sebebiyet
tüm davranışlardan
10.
topu, deniz
can rahatsızlığa
simidi kolluk,
maske,
şnorkel,
simit vb.verecek
malzemelerin
sokulması
(Cam
eşya
bulundurmak,
oyun
amaçlı
havuza
atlamak,
su
sıçratmak,
gürültü
yapmak
vb.)
kaçınmak
zorundadır.
yasaktır. Eğitmenin izni olmadan bu vb. malzemeler kullanılamaz.
14.Havuz
Dışarıda
kullanılan
ayakkabılarla
havuzürünleri
çevresine
girilmesi yasaktır.
11.
bölgesinde
alkol,
sigara ve tütün
kullanılması
yasaktır.
15. Birey ve gruplar, programda kendilerine ayrılan seans ve kulvarı kullanmalıdırlar.
12. Havuzlara evcil hayvan getirilmesi yasaktır.
16. Çocukların etrafa verebilecekleri rahatsızlıktan velileri sorumludur. Veliler havuz görevlisinin uyarılarını
13. Havuz Kullanıcıları, havuz etrafında rahatsızlığa ve tehlikeli durumlara sebebiyet verecek tüm davranışlardan
dikkate almak zorundadırlar.
(Cam
eşya bulundurmak,
oyun amaçlı
havuza atlamak,
su sıçratmak,
gürültü yapmak
kaçınmak zorundadır.
17. Kulvarların
üzerine oturmak
ve başkasına
zarar verecek
şekilde uygunsuz
atlamakvb.)
yasaktır.
14.
kullanılan
ayakkabılarla
havuz çevresine
girilmesi
yasaktır. olumsuzluklardan
18.Dışarıda
Soyunma
odalarında
değerli eşyalarınızı
bırakmayınız.
Oluşabilecek
15.
Birey
ve
gruplar,
programda
kendilerine
ayrılan
seans
ve
kulvarı
kullanmalıdırlar.
19. Yüzme bilmeyenlerin yüzme kurslarına katılmaları gerekmektedir.
Günlük giriş saatlerinden faydalanamazlar.
16.
Çocukların
etrafa
rahatsızlıktan velileri sorumludur. Veliler havuz görevlisinin uyarılarını dikkate
Günlük
giriş yaş
sınırıverebilecekleri
14'tür.
almak
zorundadırlar.
20. Bayanların
özel günlerinde havuzu kullanmaları yasaktır.
21.Kulvarların
Havuz kıyafeti
ile havuz
dışına
(kafeterya,zarar
bahçe
vb. alanlar)
çıkılması
yasaktır.
17.
üzerine
oturmak
ve başkasına
verecek
şekilde
uygunsuz
atlamak yasaktır.
22.
Duşların
kullanım
süresi
5
dakikadır.
Duşlarda
kişisel
bakımların
yapılması
yasaktır. kurumumuz sorumlu
18. Soyunma odalarında değerli eşyalarınızı bırakmayınız. Oluşabilecek olumsuzluklardan
23. Dolap anahtarlarının program sonrası görevli personele bırakılması rica olunur.
değildir.
24.Yüzme
Lütfenbilmeyenlerin
yetkili personellerin
kurallarıyla
ilgiligerekmektedir.
talimatlarına uyunuz.
19.
yüzme havuz
kurslarına
katılmaları
Günlük giriş saatlerinden faydalanamazlar.
Günlük giriş yaş sınırı 15'tir.
Havuz kullanım kuralları Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü talimatları doğrultusunda siz değerli üye ve
20. Bayanların özel günlerinde havuzu kullanmaları yasaktır.
kullanıcılarımızın daha sağlıklı şartlarda hizmet alması açısından hazırlanmıştır. Kurallara uymayanlara görevli
21. Havuz kıyafeti ile havuz dışına (kafeterya, bahçe vb. alanlar) çıkılması yasaktır.
personel tarafından gerekli uyarılar yapılır. Uyarılara rağmen uygun davranılmaması durumunda üyeliğiniz iptal
22.
Duşların
kullanım
süresi 5 dakikadır.
Duşlarda
kişisel bakımların yapılması yasaktır.
edilir,
üyeliği
iptal edilenlerin
ücret iadesi
yapılmaz.
23. Dolap anahtarlarının program sonrası görevli personele bırakılması rica olunur.
24.Yukarıda
Lütfen yetkili
personellerin
havuz
kurallarıyla
ilgili talimatlarına
uyunuz.
yer alan
havuz kullanım
kural
ve talimatlarını
okudum, anladım
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Havuz kullanım kuralları Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü talimatları doğrultusunda siz değerli üye ve
kullanıcılarımızın daha sağlıklı şartlarda hizmet alması açısından hazırlanmıştır.
Kurallara uymayanlara görevli personel tarafından gerekli uyarılar yapılır. Uyarılara rağmen uygun davranılmaması
durumunda üyeliğiniz iptal edilir, üyeliği iptal edilenlerin ücret iadesi yapılmaz.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü
Yukarıda yer alan havuz kullanım kural ve talimatlarını okudum, anladım.
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