SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
29 EKİM OLİMPİK YÜZME HAVUZU
KAYIT FORMU

FORM NO : ………………
ADI SOYADI

: _______________________

TC KİMLİK NO

:

DOĞUM TARİHİ

: ____ /____ /______

ÜNVANI-GÖREVİ

: _______________________

BİRİMİ-BÖLÜMÜ

: _______________________

KATEGORİ

: ÖĞRENCİ

PERSONEL

MİSAFİR

YÜZME DURUMU

: BİLMİYOR

ORTA SEVİYE

BİLİYOR

İLETİŞİM BİLGİLERİ
İŞ TEL.

: 0 (…….)………………………. DAHİLİ :

EV TEL.

: 0 (…….)……………………….

CEP TEL

: 0 (…….)……………………….

YAKININ TEL.

: 0 (…….)……………………….

E-MAİL

:

ÖNEMLİ NOT: Havuz kullanımı esnasında sağlığımla ilgili oluşabilecek problemlerden kendim sorumlu olduğumu kabul ediyorum.
Acil müdahale gerektirebilecek bir durumda görevli sağlık çalışanı/doktorun önerisiyle ilgili uzman doktor tarafından müdahale edilerek tedavi
altına alınmama izin veriyorum. Bu izin, bilincimin açık olmadığı halde ve/veya acil müdahalenin gerekliliği kesinleştikten sonra geçerlidir.
Aşağıda imzası olan ben, ayrıca gerektiğinde ilgili tıbbi birime nakledilmemi kabul ediyorum.
Arka sayfada bulunan havuz kullanım kurallarını okudum ve kabul ediyorum.
Satın almış olduğum kurs veya serbest kullanım hakkımı SBAUM müdürlüğünce belirlenen gün içerisinde (1 aylık kullanımda 28 gün, 3 aylık
kullanımda 84 gün, 6 aylık kullanımda 168 gün) kullanacağımı kabul ediyorum
Sağlık durumumun, SDÜ 29 Ekim Olimpik Yüzme Havuzunu kullanmaya uygun olduğunu ve herhangi bir hastalık veya sakatlığımın
bulunmadığını beyan ederim.
Yukarıda verdiğim tüm bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum.

TARİH
Kayıt esnasında istenilen belgeler:
- S.D.Ü öğrencisi ve personeli için S.D.Ü kimliğinin fotokopisi
- S.D.Ü dışında öğrencilerin öğrenci kimliğinin fotokopisi
- Misafirler için nüfus cüzdan fotokopisi
- 2 Adet vesikalık fotoğraf (kurs kayıtları ve aylık abone kayıtlarında)

İMZA

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

.

29 EKİM OLİMPİK YÜZME HAVUZU
KULLANIM KURALLARI



Yüzme bilmeyenlerin havuza girmeleri yasaktır.



Havuza girmeden önce tuvalet ihtiyacınızı görünüz.



Havuza duş almadan girmek kesinlikle yasaktır.



Vücudunuzda deri enfeksiyonu, açık yara ve kesikler var ise havuzu kullanmayınız.



Gerek havuza gerekse havuz çevresine yüzmeye uygun kıyafetlerle girilebilir. Kullanılacak olan mayo renk bırakmayan ve
havuz kullanımına uygun kumaştan olmalıdır.



Soyunma odalarına ayakkabı ile girmek kesinlikle yasaktır.



Havuza bonesiz girmeyiniz.



Havuz alanında kişi, kendisi ya da başkaları için tehlike oluşturacak ve rahatsız edecek davranışlarda bulunamaz (koşmak,
itişmek, atlamak, bir başkasını batırmak, yüksek sesle konuşmak vb.)



Sakız çiğnemek güvenlik ve sağlık nedenlerinden dolayı yasaktır.



Havuz kullanımı cankurtaran uyarısı doğrultusunda başlatılacak ve bitirilecektir.



Kolluk, simit gibi eşyalar havuzda kullanılamaz.



Kulvar seperatörlerinde oturmayınız ve bastırmayınız.



Bireyler ve gruplar programda kendilerine ayrılan seans ve kulvarları kullanmak zorundadır.



Kurallara uymayanlardan havuzu terk etmeleri istenecektir. Aksi bir davranışta kullanıcıların üyelikleri iptal edilecektir.



Şahsi eşya kaybı ve her türlü kaza halinde havuz müdüriyeti sorumlu değildir.



36 aylıktan küçük bebekler veli gözetiminde havuz bezi ile havuza girebilirler.



Yüzme havuzundan faydalanmak isteyenler kendi malzemelerini getirmek zorundadırlar, havuz personelinden malzeme
talebinde bulunamazlar.



Havuza girmeden önce ayak havuzunu kullanmak zorunludur.



Havuz içerisinde fotoğraf ve video çekimi yasaktır.



Yüzme bilmeyen 18 Yaş altı kişiler antrenörleri veya cankurtaran gözetimi olmaksızın bireysel olarak havuza giremezler, aksi
durumda sorumluluk velilere aittir.



Havuza yiyecek ve içecek ile girmeyiniz.



Kullanıcılar görevlilerin uyarılarına uymak zorundadırlar.

-

Yukarıda yazılı olan ve SBAUM müdürlüğünce alınan kararlar güvenliğiniz içindir.

-

Her kullanıcı havuza girdiğinde bu kurallara uymayı kabul etmiş sayılır.

-

Kurallar havuz görevlileri tarafından uygulanır.

-

Yukarıda yazılı kuralları uygulamak ve sizin ve/veya çevrenizdekilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü önlemi
almak için havuz görevlileri tam yetkilidir.

