
             
  

HAVUZ KULLANIM KURALLARI 

 

1. Yüzme bilmeyenlerin havuzu kullanması kesinlikle yasaktır.  

2. 12 yaşına kadar olan çocuklar velilerin gözetimi olmaksızın havuzu 

kullanamazlar, aksi durumda sorumluluk veliye aittir.  

3. 12 ile 17 yaş grubunda olan çocuk ve gençlerin, velileri tarafından muvafakat 

belgesi tanzim etmeleri halinde havuzu kullanabileceklerdir.Her durumda 

sorumluluk veliye aittir.  

4. Havuza girerken bone takmak hijyen açısından zorunludur.  

5. Havuza girerken duş alınması hijyen açısından zorunludur.  

6. Dezenfektanlı suya ayakların batırılması hijyen açısından zorunludur.  

7. Açık yarası, bandajı, kesiği, cilt hastalığı ve benzeri hastalık ve yaraları 

bulunanların havuzu kullanmaları yasaktır.  

8. Fitness, sauna ve buhar odası kullanım sonrası duş alınması zorunludur.  

9. Havuza girmeden önce varsa ağzınızdaki sakızı çıkarmanız sağlığınız açısından 

önemlidir.  

10. Havuz çevresine sadece yüzme amaçlı malzemelerinizi getiriniz. Terliksiz, 

günlük giysiler, ayakkabı, çanta, torba ve benzeri eşyalar ile havuz alanına 

girmeyiniz.  

11. Kullanıcılar mayo, şort vb. giymek zorundadır. Yüzme amaçlı üretilmiş kıyafetler 

dışındaki ürünlerle havuza girilmez.  

12. Havuza deniz topu, deniz yatağı, can simidi, kolluk, palet, maske, şnorkel, simit 

vb. sokulması yasaktır.  

13. Havuzu kullananların, rahatsızlığa ve tehlikeli durumlara sebebiyet verecek tüm 

davranışlardan (kesici/delici eşya bulundurmak, oyun amaçlı havuza atlamak, 

su sıçratmak, gürültü yapmak vb.) kaçınmak zorundadır.  

14. Çocukların etrafa verebilecekleri rahatsızlıktan velileri sorumludur. Site görevlisi 

gerekli gördüğü durumlarda uygunsuz davranışlarda bulunan çocukları 

havuzdan çıkarmaya yetkilidir.  
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15. Havuza yiyecek maddesi getirtmeyiniz.  

16. Havuzu site sakinleri dışındaki kişiler kullanamaz. Havuza misafir davet 

etmeyiniz.   

17. Şezlonglara yer tutmak amacıyla havlu bırakmayınız ve kısa süreli ayrılmalarda 

bile şezlongu boşaltınız.  

18. Çevreye ve eşyaya verilen zarar ve hasarlar yapan kişiden veya velisinden 

tazmin edilecektir.  

19. Havuz 06:00 ile 22:00 saatleri arasında kullanıma açıktır.  

20. Havuz temizlik saatleri:  

 

 Salı Çarşamba Perşembe Cumartesi Pazar: 09.00-09.30  

 Pazartesi Cuma : 09.00 – 12.00  

 

 

HİJYEN VE SAĞLIĞINIZ AÇISINDAN YUKARIDA YAZILI MADDELERE UYULMASI 

ÖNEMLE RİCA OLUNUR.  

 

HAVUZ KULLANIM KURALLARINA UYMAMA VE/VEYA HATALI, UYGUNSUZ 

DAVRANIŞLAR SONUCUNDA OLUŞABİLECEK FERDİ, MADDİ VEYA MANEVİ 

HASAR VE ZARARLARDAN SİTE YÖNETİMİ SORUMLU TUTULAMAZ. 

SİTE YÖNETİMİ 
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