Türkisch
Havuzda güvenlik kuralları
Havuzumuzu ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Havuzumuz spor, oyun, keyif ve dinlenme yeridir. Fakat
bütün ziyaretçilerimiz için keyifli bir gün geçirebilmesi için yüksek derecede de dikkat ve güvenlik
gerekmektedir. Aşağıdaki kuralları kendi güvenliğinizi sağlamak için dikkate almanızı dileriz.
1. Havuz personelimiz bütün sorularınız cevaplandırmak için yanınızdadır. Diğer taraftan ise
personelimiz ev sahibidir ve kurallara uyulmasını takip eder. Bu yüzden havuz çalışanlarının bütün
uyarılarını dikkate almalısınız.
2. Havuz sadece iyi yüzücüler tarafından kullanılabilir. Derin havuzun yüzmeyi iyi
bilmeyenler tarafından kullanılması yasak ve tehlikelidir! Havuzda gücünüzü ve yüzme
yeteneğinizi lütfen gerçekçi değerlendirin.
3. Suya atlamak için lütfen sadece start bloğunu yada atlama tesislerini kullanın. Suya
havuzun yanlarıdan atlamak yasaktır.
4. Havuzda ve suda çocuklar özellikle tehlike ile karşı karşıyadırlar. Çocuklar sürekli
velileri yada uygun bir başka kişi tarafından gözetim altında olmalıdırlar. Çocuklar
derin olmayan sularda da boğulabilirler. Bu yüzden burada da sürekli gözetim
altında olmaları şarttır. Suyun içerisinde kolluk ve diğer yardımcı materyal kullanmak
boğulma tehlikesini engellemez.

5. Havuzdaki yerler ıslak ve kaygandır. Bu yüzden lütfen yavaş adımlarla ilerleyin. Havuz
içerisinde koşmak yasaktır.
6. Diğer havuz ziyaretçilerine anlayış ve dikkatli davranın. Özellikle yaşlı insanlar ve çocuklar sizin
dikkatinize muhtaçtır. Bütün havuz ziyaretçilerinin (kadın veya erkek) onuru ve kişisel haklarına
saygı gösterilmeli. Bütün kadın ve erkeklere saygılı davranılmalı. Özellikle cinsel taciz kesinlikle
yasaktır! Cinsel tacizin her türü yasaktır! örnegin: yüz ifadesi ile, uygunsuz sözlü ifadelerle,
istenmedik şekilde diğerine yaklaşmak ve dokunmakla ile.
7. Suya atlama tesisleri sadece havuz personeli tarafından açıldıktan sonra kullanılır. Tesisi
kullanırken suyun içerisinde bir başka yüzücü olmadığını garanti altına aldıktan sonra atlayın.
Atlama tesisi kullanıma açık iken, tesisin altında yüzmek yasaktır.
8. Havuzumuza girmek sadece yüzmeye uygun giyisi, yani mayo giyilmiş halde kullanılır.
Havuz içerisinde ayakkabı ile dolaşmak yasaktır.
9. Havuzumuzu kullanmadan önce lütfen titiz bir şekilde yıkanın.

10. Havuzumuzun bütün kullanıcıları için belli kurallar geçerlidir. Bu kurallar giriş bölümünde
kasada ilginize sunulmuştur.

