ODTÜ YÜZME HAVUZU KURALLARI

METU SWIMMING POOL REGULATIONS

HAVUZ KULLANICILARI

POOL USERS

Sağlık

Hygene

a)Havuza girmeden önce lütfen tuvalete gidiniz ve özellikle

a)Please use toilet and shower ensuring that feet are fully clean

ayak temizliği ön planda olmak üzere duşta yıkanınız.

before entering pool.

b)Yüzme Havuzu deri enfeksiyonu, açık yara ve kesikleri

b)The pool must not be used by anyone with skin infections,

olan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.

opensores and cust.

c)Havuza bonesiz girilmez.

c)Pool users must wear caps while swimming.
Güvenlik

Safety

a)Yüzme bilmeyenler Havuza giremezler.

a)Non-swimmers are not permitted in the pool.

b)Yetişkin, öğretmen veya cankurtaranın bireysel gözetimi

b)Children under 16 are permitted in the pool unless under

olmaksızın 16 yaşın altındaki çocuklar havuza giremezler.

personal supervision of adult or instructer.

c)Kullanıcı sadece kendisine ayrılan kulvarda yüzecektir.

c)Pool user will use only the allocated lane.

d) Havuz çevresinde koşmak, itişmek, çevredekileri rahatsız

d)Running, pushing-in, ducking, splashing, dive bombing etc are

edecek şekilde suya atlamak yasaktır.

forbidden on the swim deck.

e)Yüz maskesi ve palet sadece özel sualtı çalışmalarında

e)Face masks and flippers are only allowed during sub-aqua

kullanılır.

sessions

f)Kullanıcılar Havuza girmeden önce bütün takılarını

f)Necklaces, baracelets etc. must be removed before entering

çıkarmalıdır.

pool.

g)Havuza yabancı cisim atılmamalıdır.

g)No objects should be thrown into the water.

h)Kullanıcılar mayo giymek zorundadır. Kot pantolon, futbol

h)Pool users must use proper swim wear. Jeans, fotball shorts,

şortları vs. havuzda kullanılmaz.

etc. are not permitted in the pool area.

Genel

General

a)Seyirciler Havuz çevresine inemezler

a)Spectators are not allowed to go onto the swim deck.

b)Yüzme Havuzunda sigara içmek yasaktır.

b)No smoking is permitted in the pool complex.

c)Dışarıda giyilen ayakkabı ile havuz çevresine girilemez.

c)Outside footwear should not be worn on the swim deck.

d)Kullanıcılar mayo ile havuz çevresinden trübüne çıkamazlar.

d)Pool users shall not enter the stands while in swim wear.

e)Günlük giysiler, benzeri eşyalar ve yiyecek; içecek

e)No personal effects bags, food and drink are to be brought to

havuz çevresine çıkarılamaz.

the pool area.

f)Birey veya gruplar, programda kendilerine ayrılan saatlerde

f)Individuals and/or groups shall only use the pool during the time

havuzu kullanmak zorundadırlar.

slots reserved for them.

g)Kullanıcılar görevli kişilerin uyarılarına uymak zorundadırlar.

g)Pool users must obey instructions given by pool attendants.

h)Havuz kurallarına uymayanlarda havuzu terketmeleri

h)Pool users who contravene the reguatinons will be asked to

istenecektir, aksi davranışta bulunan kullanıcıların üyelikleri

leave the premises. Those who refuse to follow the

iptal edilecektir.

regulations will have their pool membership revoked.

ı)Şahsi eşya kaybı ve her türlü kaza halinde, Havuz

ı)The Pool Managent takes no responsibility in case of property

Müdüriyeti sorumlu değildir.

loss or any kind of accidents.

ODTÜ HAVUZ KURALLARI TÜM KULLANICILARIN

THESE REGULATIONS HAVE BEEN DRAWN UP TO

GÜVENLİK ve RAHATI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR

ENSURE THE SAFETY AND COMfORT OF ALL POOL USERS

Üyelik başvurum kabul edildiği takdirde, yukarıda belirtilen Havuz Kurallarına tam anlamıyla uyacağımı beyan ederim.
I hereby declare that if my application for membership is approved, I shall abide in all cases by the Pool regulations as staded
above

Tarih/Date

İmza/Signature

