BURSASPOR VAKFI
YÜZME OKULU
BAŞVURU FORMU
Adı Soyadı:

Baba Adı:

Doğum Tarihi:

Adres:

Anne Adı:

Baba Mesleği:
TC.Kimlik No:

Ev Tel:

Okul ve Sınıfı:

İş Tel:

BOY

KİLO

AYAK NO

ANNE’NİN BOYU

BABA’NIN BOYU

DAYI’NIN BOYU

AMCA’NIN BOYU

Yüzme Seviyesi
Yüzme Grubu

İZİN BELGESİ
Kızım / Oğlum ............................................................................................................................ ‘nın
Bursaspor Vakfı’nın organize ettiği Yüzme Okulu çalışmalarına katılmasına izin veriyorum.

VELİSİ
Adı ve Soyadı :...........................................................................................................................
Adres		
:...........................................................................................................................
Tel		
:...........................................................................................................................
Tarih ve İmza

Not: İdrar Tahlili gerekmektedir.

SAĞLIK BELGESİ
Yukarıda ismi yazılı öğrencinin; Yapılan muayenesinde Yüzme Okulu çalışmalarına
katılmasında sağlık yönünden herhangi bir sakınca yoktur.

DR.

F-24-00

BURSASPOR VAKFI
YÜZME HAVUZU
KULLANIM KURALLARI
SAĞLIK:

1- Bulaşıcı hastalığı olan, deri enfeksiyonu, açık yara ve kesikleri olan kişilerin havuzları kullanmaları
yasaktır.
2- Havuzlar bölgesine mayo dışındaki kıyafetlerle, ayakkabı ile ya da terliksiz olarak girilmesi yasaktır.
3- Havuzlara girmeden önce mutlaka duş alınız, ayak dezenfektan havuzunu kullanınız.
4- Abone olacakların, sağlık kurulaşlarından, ‘‘Spor yapmalarında sakınca yoktur’’ raporunu onaylatmaları
zorunludur.

GÜVENLİK

1- Havuzda görevli cankurtaran veya yüzme antrenörü yoksa havuza girmek yasaktır.
2- Yüzme bilmeyenler havuza giremezler. Yetişkin, öğretmen veya cankurtaranın bireysel gözetimi
olmaksızın 14 yaş altındaki çocukların havuza girmeleri yasaktır. 0-3 yaş altı çocuklar havuza giremezler.
3- Havuz çevresinde koşmak, itişmek, çevredekileri rahatsız edecek şekilde suya atlamak yasaktır.
4- Kullanıcılar havuzlarda yüz maskesi, palet kullanamazlar. Havuzlara girmeden önce tüm takıların
çıkarılması zorunludur.

GENEL

1- Üyeler, üyelik kartlarında belirtilen gün ve saat aralıklarında, kendilerine tahsis edilmiş kulvarları kullanabilirler.
2- Kullanıcılar görevli personelin uyarılarına uymak zorundadırlar. Havuz kurallarına uymayanlardan
havuzu terk etmeleri istenecektir.
3- Üyelerin ve misafirlerin, her ne sebeple olursa olsun üyelikleri süresince veya sair zamanlarda meydana
gelebilecek her türlü bedeni/ fiziki / ruhsal zarar, kayıp, yaralanma, sakatlanma ve sair problemlerinden ve
bunların sonuçlarından tesisin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığı gibi tarafta olmayacaktır.
4- Üyelik başvurum kabul edildiği takdirde, ekte imzalamış olduğum Tesis Kullanırım Kuralları ve Tesis
Kullanım Sözleşmesi’ne tam anlamıyla uyacağımı beyan ederim.

Ad Soyad

İmza

F-24-00

