ODTÜ Havuz Kullanım Kuralları
ODTÜ Olimpik Yüzme Havuzu üyelerinin kullanım koşullarını ve bu koşulların taraflara
getirdiği yükümlülükleri ortaya koymak, kullanıcıların tesisten en iyi şekilde faydalanmaları ve
tarafların haklarının korunması amacıyla kullanım kuralları belirlenmiştir.
1. ODTÜ Havuz Müdürlüğü, tadilat ve yenileme amacıyla tesisini istediği kadar
kapatma hakkına sahiptir.
2. ODTÜ Havuz Müdürlüğü, bünyesindeki tüm ekipmanları arıza ve periyodik bakım
halleri dışında düzgün ve çalışır bir vaziyette kullanıcıların kullanımına sunmakla
mükelleftir.
3. ODTÜ Havuz Müdürlüğü, ODTÜ Rektörlüğünce müsabaka ya da benzeri
organizasyonlar için havuzun tahsis edildiği durumlarda havuzu kullanıma kapatma
hakkına sahiptir.
4. Havuz suyu, deki, ekipmanları, soyunma odası gibi tesisin herhangi bir alanında
sporcuların ya da antrenörlerin verdiği zarardan kullanıcılar (takım ve topluluklar)
sorumludur ve maddi külfeti ödemeyi peşinen kabul ederler.
5. Takım, topluluk ve kursiyerlere soyunma odasında bir antrenör ya da görevlendirilmiş
olan bir kişi refakat eder.
6. Takım ve topluluklar; ilgili federasyonlardan alınmış antrenörlük belgeleri olmayan
herhangi bir kişiyi antrenör olarak çalışma yapan grupların başında tutmayaca ğını,
antrenörsüz grupların havuzu kullanamayacağını kabul eder.
7. ODTÜ Havuz Müdürlüğü, kullanıcıların daha güvenli ve daha iyi hizmet alabilmeleri
için kullanım kurallarında değişiklik yapabilir.

Takım, Topluluk ve Kullanıcıların Uyması Gereken Genel Kurallar
Aşağıda belirtilen kurallar ve düzenlemeler kullanıcıların ve takımların havuz imkanlarından rahat,
huzurlu ve güvenli bir şekilde faydalanabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Kullanıcıların belirtilen tüm
kurallara ve düzenlemelere uymaları ve cankurtaranların uyarılarını dikkate almaları gerekmektedir.
1. Kullanıcılar ODTÜ Havuz Müdürlüğü tarafından onaylanmış saatlerde havuza giriş ve çıkış
yapabilir. İzin verilen saatler dışında havuzu kesinlikle kullanamaz.
2. Kullanıcılar havuz personelinin ve cankurtaranların tüm uyarılarına uyacağını kabul eder.
3. Kulvarlar ODTÜ Havuz Müdürlüğü’nün web sitesinde ve duyurularında belirtilen program
dahilinde kullanılmaktadır.
4. Takım ve topluluklar ODTÜ Havuz Müdürlüğü’nün onayı olmadan antrenman saatlerini başka
takım ya da topluluklarla değiştiremez.
5. Kullanıcılar havuz içine ve çevresine yiyecek-içecek (su hariç) getiremez.
6. Havuz içinde ve çevresinde fotoğraf ve video çekimi yasaktır.
7. Havuz içinde ve çevresinde sağlık açısından zararlı her türlü eylem yasaktır.
8. Kaza ve yaralanmalardan ODTÜ Havuz Müdürlüğü sorumlu değildir.
9. Kullanıcılar sağlık ve hijyen kuralları gereği hareket etmek zorundadır.
10 Deri enfeksyonu, bulaşıcı hastalık ya da herhangi açık veya kapalı yarası bulanan kullanıcılar
havuzu kullanamaz.
11. Havuza her giriş öncesi duş almak zorunludur.
12. Kullanıcılar havuz kullanıma uygun şekilde giyinmek zorundadır. Havuz kullanımına uygun
olmayan kumaştan üretilen spor şortu, basketbol şortu, iç çamaşırı vb. havuzda kullanılamaz.
13. Her türlü değerli eşyanın kaybolması, arızalanması gibi durumlardan ODTÜ Havuz Müdürlüğü
sorumlu tutulamaz.
14. Hijyen ve güvenlik gereği tüm eşyalar soyunma dolabına yerleştirilmeli, hiçbir eşya dolap
dışında bırakılmamalıdır.
15. Soyunma odaları her yaş grubu kullanımına açık olduğundan bu alanlarda mayosuz veya
havlusuz dolaşılmaz.
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