
 

ALANYA BELEDİYESİ 

Yüzme Havuzu Kullanım Talimatı ve Üyelik Sözleşmesi 

GENEL KURALLAR 
Saygıdeğer Spor Severler,  

Tesisimizden en güzel şekilde yararlanmanız, daha sağlıklı bir ortam ve güvenilir bir tesis 

bulabilmeniz için, aşağıdaki kuralları dikkatli bir şekilde okumanız ve sizlerin yararına bu kurallara 

uymanız gerekmektedir. 

 
SPOR TESİSLERİ GENEL KURALLARI 

1- Kayıt için gerekli tıbbi testlerinizi yaptırarak zaman içerisinde de tekrarlayınız. 

2- Havuz için gerekli ekipmanları temin ediniz.(Bone,Şort veya mayo, Terlik (sadece havuzda 

kullanılmış olacak,daha önce dışarıda giyilmemiş olacak)Gözlük (kullanımı isteğe bağlı)Havlu) 

3- Havuz derinliği 3.15 cm olduğu için, küçük çocuklar(8-16 yaş) ebeveynlerinin 

sorumluluğunda havuza gireceklerdir. 

4- Havuz bölgesine girerken ayağınızı dezenfektan havuzuna sokmadan girmeyiniz. 

5- Havuza girmeden önce mutlaka duş alınız. 

6- Yüzme bilmiyor veya az biliyorsanız mutlaka eğitmen nezaretinde havuza giriniz. 

7- Havuza bonesiz girmeyiniz. 

8- Başkalarını rahatsız edebilecek davranışlardan kaçınınız: (Havuz içinde veya kenarında 

şakalaşmak, Yüksek sesle bağırmak ve konuşmak, Kulvar ipleri üzerinde oturmak ve kulvarlar 

arasında geçiş yapmak, Eğitim verilen kulvarlara girmek ve atlama tahtasını dikkatsiz 

kullanmak, Açık kanamalı yara olduğu halde havuza girmek.) 

9- Doktor kontrolünde spor yapması gereken kişiler bu durumu havuzda bulunan yetkiliye 

bildirmek zorundadır. 

10- Tesisin kullanılması esnasında oluşabilecek mal kaybı, çalıntı ve unutulan eşyalardan 

Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu sorumlu tutulamaz. 

11- Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunu kullanan kişiler spor yaparken sakatlanma 

vefat  gibi risklerden haberdar olduklarını ve risklerden Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme 

Havuzunun veya organizasyonda görev alan spor eğitmeni ve çalışanları sorumlu 

tutmayacaklarını kabul ve beyan etmiş olurlar. 

12- Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu seans saatlerinde değişiklik ve yeni düzenleme 

yapma hakkına sahiptir. Spor tesisini kullanan kişiler bu değişiklikler nedeni ile herhangi bir hak 

talebinde bulunamazlar. 

13- Spor tesisini kullanan kişiler ve aboneler tahsis edilen abonelik haklarını ikinci bir kişiye 

devredemez. Ücret iadesi kişinin/abonenin durumunu resmi olarak belgelendirmesi koşulu ile 

yapılabilir. 

14-  Havuzda oluşabilecek arızalardan veya düzenlenecek organizasyonlardan dolayı havuz 

üyeliği dondurulur.  

15- Yukarıda belirtilen genel kural ve sorumluluklarımı okuduğumu ve bunlara uyacağımı bilgi 

formunda verdiğim bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu, bu bilgilerin gerçeği yansıtmadığı 

tespiti halinde Alanya Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzu tesislerinde spor yapmamın 

engellenebileceği ve bu hallerde oluşabilecek olumsuz şartlara katlanacağımı ve Alanya 

Belediyesi Olimpik Yüzme Havuzunun sorumlu olmayacağını kabul eder, beyan ve taahüt 

ederim. 
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