Değerli Site Sakinleri ,

Yüzme havuzumuz 23 Haziran 2018 tarihinde kullanıma açılacaktır. Havuzu kullanacak olan
sakinlerimiz havuz girişinde görevliye havuz giriş kartını göstermek suretiyle havuza girecektir. Mevcut havuz
giriş kartı bulunan site sakinlerinin 2018 yılı bandrollerini yönetim ofisinden temin etmeleri, havuz giriş
kartı bulunmayan site sakinlerimizin ise 1 adet fotoğraf ile yönetim ofisine başvurmaları gerekmektedir.
Havuza girişte kartlarda bandrol kontrolü yapılacağından sorun yaşanmaması için öncesinde temini önem arz
etmektedir. Havuzdan sağlıklı ve güvenli bir şekilde yararlanabilmek için hepimizin kurallara özen göstermesi
gerekmektedir. Havuz bölgesine girişte ayak havuzunun kullanımı zorunludur. Tüm site sakinlerimizin aşağıda
belirtilen Havuz Kullanım Kuralları’na özen göstermelerini, aksine davrananları uyarmaları ve Site Yönetimi’ne
bildirmelerini önemle rica ediyoruz.
***

Havuzun derinliği 1.50 metredir

***
Havuz kimlik kartı yalnızca sitemizde ikamet eden sakinlerimize verilecektir, ikameti bulunmayan
kişilere kesinlikle verilmeyecektir.
***
Site sakinleri günübirlik misafirleri için refakatinde olmak kaydıyla en fazla 2 misafir için günlük havuz
giriş kartı almak suretiyle havuza misafir kabul edilecektir. PAZAR günleri ise site sakinlerinin havuz kullanım
önceliğinin sağlanması amacıyla site sakinleri haricinde misafir kabul edilmeyecektir.
A. HAVUZ ÇALIŞMA SAATLERİ
1.

Havuz açılış saati 10:00
Kapanış saati:
20:00

2.

Pazartesi günleri ilaçlama yapılacağı için havuz kapalı olacaktır.

B. HAVUZ KULLANIM KURALLARI
1. Havuza girmeden önce mutlaka duş alınmalıdır. Duşlarda şampuan, sabun vb. malzeme
kullanılamaz.
2. Havuza girmeden önce, havuz bölgesi girişinde bulunan ilaçlı su ile ayakların ve terliklerin
dezenfekte edilmesi gereklidir.
3.

Yüzme bilmeyenlerin havuza girmesi yasaktır.

4.

Alkol almış olanların havuza girmeleri ve havuz bölgesinde alkollü içecek alınması yasaktır.

5. Deri hastalığı ve vücudunda açık yara & kesik, enfeksiyon benzeri rahatsızlığı olanların
havuza girmeleri kesinlikle yasaktır.
6.

Havuza elbise ile girilmesi yasaktır.

7. Görevliler dışında havuz çevresinde sivil kıyafet ve ayakkabı ile dolaşılması yasak olup havuz
çevresinde ve soyunma kabinlerinde terlik kullanılması gerekmektedir.
8. Havuz bölgesinde sigara içilmesi yasak olup sigara içme alanı olarak belirlenen alanda sigara
içilebilmektedir.
9.

Güneş yağı kullananların mutlaka duş aldıktan sonra havuza girmeleri gerekmektedir.

10. Havuzda bone kullanılması zorunludur.

11. Havuz bölgesine yağlı, kokulu yiyecek getirilemez.
12. Havuzun etrafına cam eşya veya cam şişeli içecek getirilmesi yasaktır.
13. Havuza bezli ya da mayosuz çocuk sokulması yasaktır.
14. On yaşından küçük çocukların velisi/ yetişkin yakını olmadan havuz bölgesine ve
havuza girmeleri yasaktır. Girmeleri halinde sorumluluk ebeveynlerine ait olacaktır.
15. Havuz çevresinde bisikletle gezmek, kaykay ile kaymak, top oynamak ve çocuk arabası
gezdirmek yasaktır
16. Havuz içinde ve kenarında oyun oynanması yasaktır.
17. Havuz kullanıcılarının birbirlerini havuza itmeleri yasaktır.
18. Şnorkel, palet, şişme oyuncak, su tabancası ve şişme yatakların havuzda kullanılması
yasaktır.
19. Havuz suyuna tükürülemez, havuz suyu ile ağız ve burun temizlenemez.
20. Havuzun kalabalık olduğu saatlerde, havuza atlayarak girilemez.
21. Havuz bölgesine evcil hayvan getirilmesi yasaktır.
22. Sabahları şezlonglara havlu bırakılarak yer tutulması yasaktır. Bırakılan havlular görevli
personele toplatılacaktır.
23. Havuz demirbaşlarına hasar verenlerin hasar bedelleri, ilgili şahıslardan tahsil edilecektir.










Vücut kozmetikleri, yağları, losyonlar, şampuanlar vs. kozmetik
ürünlerin havuz suyuna karışacağı ve oradan da filtre içinde birikerek
tabaka oluşturacağı ve bu kir tabakasının bakteri üremesine yol açacağını
unutmayın.Yüzerken bone kullanılması saçlarınızın kum filtresinde
birikmesini engeller.
Duş almadan havuzu kullanan bir kişi 20 m3 suyu kirletir, duş alırsa bu
miktar 2 m3 suya düşer.
Kişiler kendi can güvenliklerinden sorumludur.
Aileler kendi çocuklarının güvenliklerinden sorumludur.
Havuz bölgesinde bırakılan değerli eşyaların kaybolmasından site
yönetimi sorumlu değildir.
Yukarıdaki kuralların uygulanmaması halinde ortaya çıkabilecek
kazalardan site yönetimi sorumlu değildir.
Yukarıda belirtilen havuz kurallarına uymayanların havuz giriş kartları
iptal edilecektir.

İŞ TURKUAZ EVLERİ SİTESİ YÖNETİMİ

