HAVUZ KULLANIM TALİMATI
1- Havuza girmeden önce duş alınız.
2- Havuza girmeden önce ayak temizliği için dezenfeksiyon havuzunuzu giriş ve
çıkışlarda kullanınız.
3- Vücudunuzda deri enfeksiyonu, açık yara veya kesikler varsa havuzu kullanmayınız.
4- Havuz çevresine sadece yüzme amaçlı malzemelerinizi getiriniz. Terliksiz, günlük
giysiler, ayakkabı, çanta, torba ve benzeri eşyalar ile havuz alanına girmeyiniz.
5- Havuz çevresine yiyecek, içecek getirmeyiniz.
6- Havuzda beyaz şort, kapri (diz altı) ve tesettür mayo giymeyiniz. Yüzme amaçlı
üretilmiş malzemeler dışında kot pantolon, futbol şortu v.s. ile havuza girmeyiniz.
7- Havuza girmek için kullanılan mayonun içine iç çamaşırı giymeyiniz.
8- Dışarıda kullanılan ayakkabılarla havuz çevresine girmeyiniz.
9- Havuza bonesiz girmeyiniz.
10- Yüzme bilmeyenlerin havuza girmesi kesinlikle yasaktır.
11- Yetişkin, öğretmen veya cankurtaranın bireysel gözetimi olmaksızın 12 yaş altındaki
çocuklar tek başlarına havuza giremezler. Havuz çevresinde bulunan çocukların sorumluluğu
velilerine aittir.
12- Havuz çevresinde koşmayınız, itişmeyiniz, çevredekileri rahatsız edecek şekilde suya
atlamayınız.
13- Deniz malzemelerinin (deniz topu, deniz yatağı, can simidi, kolluk vb.) getirmeyiniz.
14- Kullanıcılar havuza girmeden önce bütün takılarını çıkartmalıdır.
15- Havuza yabancı cisim atmayınız.
16- Kulvarların sağından gidip sağından dönerek yüzünüz.
17- Kulvarın üzerine oturmayınız, bastırmayınız.
18- Orta kulvarlar hızlı yüzenlere ayrılmıştır. Bu kulvarların ortasında durmayınız.
19- Havuz kullanımında aksı bir uygulama olmadığı sürece havuzu boylamasına
kullanınız.
20- Havuz yönetiminden özel izin alınmış çalışmalar dışında, havuz dibinden nefes
tutarak yüzmeyiniz.
21- Havuza girmeden önce varsa ağzınızdaki sakızı çöp kutusuna atınız.
22- Birey ve gruplar, programda kendilerine ayrılan seans ve kulvarı kullanmalıdırlar.
23- Kullanıcılar mayo ile havuz çevresinden tribüne çıkamazlar.
24- Seyirciler havuz çevresine inemezler.
25 Kullanıcılar görevli kişilerin uyarılarına uymak zorundadır.

26- Kurallara uymayanlardan havuzu terk etmeleri istenecektir. Havuzu terk eden
kullanıcıya ücret iadesi yapılmayacak olup aksi davranışta bulunanların bir daha tesisi
kullanmalarına izin verilmeyecektir.
27- Şahsi eşya kaybı ve her türlü kaza halinde personelimiz sorumlu değildir.
28- Herhangi bir sağlık sorunu olanların önceden bir doktora danışmaları tavsiye edilir.
Havuzda sorun yaratabilecek bir sağlık problemi olanların havuza girmeden önce görevli
cankurtaranlara durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.
29- Havuz çevresinde fotoğraf ve video çekimi yapmak yasaktır
30- Kullanıcıların, havuz içerisinde ve çevresinde kullandıkları malzemelerde meydana
getirecekleri hasardan kendileri sorumludur ve meydana gelecek maddi zararı karşılamakla
yükümlüdürler.
31- Tesiste sigara içilmesi yasaktır. Aksine davrananlar yasa gereği para cezası ile
cezalandırılır.

