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TESİS ÜYELİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
Personel ve Yakını: Personel Kimlik kartı fotokopisi, eş  için evlilik cüzdanı fotokopisi, çocuklar için, nüfus cüzdanı  fotokopisi, bir adet resim,
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EMEKLİ    ÖĞRENCİ

EMEKLİ YAKINI

Kullanıcı sözleşmesini okudum. İşbu sözleşmede yer alan tüm şartlara uyacağımı kabul ediyorum.
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SAĞLIK - KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SPOR TESİSLERİ ÜYELİK BAŞVURU FORMU

LÜTFEN UYGUN YERİ İŞARETLEYİNİZ             

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK-KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SPOR TESİSLERİ KULLANICI SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Tanımı:
Bu sözleşme Erciyes Üniversitesi Spor Tesislerinin kullanıcı ve kullanımına ait teknik ve idari hususları kapsamaktadır.
Bu sözleşmede kullanıcı, Erciyes Üniversitesi Spor Tesislerini kullanmak üzere kullanıcı sistemine dahil olan kişiyi ifade eder.

2. Amaç
Bu sözleşmenin amacı, Erciyes Üniversitesi 25. Yıl Kapalı Yüzme Havuzu’nun kullanıcı sistemini, bu sisteme bağlı kullanım şartlarını ve bu şartların taraflara 
getirdiği yükümlülükleri ortaya koymaktadır.

3. Kullanıcı Olma Şartları:
a. Erciyes Üniversitesi çalışan ve emekli personeli ile bunların eşleri, altsoy ve üstsoy kan hısımları. 
b. Erciyes Üniversitesi öğrencileri,
c. Rektörlük Makamı tarafından faydalandırılması uygun görülen diğer kişileri.

4. Kullanıcının Uyması Gereken Kurallar:
a. Kullanıcı Spor Tesisleri Üyelik Başvuru Formunu doldurup, gerekli belgeler ile birlikte müracaatını yaparak üyeliği başlatılır.
b. Kullanıcının Spor Tesisleri Üyeliği, ilgili tarafından kart üzerinde yetkilendirilir. Üyelikten ayrılmak isteyenlere para iadesi yapılmaz. Seansı biten kullanıcı, 
kullanım alanından ayrılmak zorundadır.
c. Spor Tesisine getirilen her türlü değerli eşya ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu eşyaların kaybolması, arızalanması vb. gibi durumlarda Erciyes 
Üniversitesi sorumlu tutulamaz. Soyunma odasında yer alan dolapların kullanımı sadece kişinin seansı boyuncadır. Dolap, seans bittikten sonra kilitli şekilde 
bırakılırsa Tesisin kapanışındaki kontrol sırasında dolap kilidi kırılır ve dolap içerisindeki mevcut eşyalar tutanakla birlikte resepsiyona teslim edilir. Teslim 
edilen eşyaların resepsiyonda tutulma süresi en fazla 15 gündür.
d. Kullanım sırasında, Tesise, araç ve gereçlere verilen zarar, bu zarara sebep olan kullanıcıdan tahsil edilir. Zararın bedeli kullanıcıdan tahsil edilmediği 
sürece kullanıcı Tesis’den yararlanamaz.
e. 5 yaşından küçük çocukların havuza alınması yasaktır. Yetişkin, öğretmen veya cankurtaranın bireysel gözetimi olmaksızın 12 yaş altındaki çocuklar tek 
başlarına havuza giremezler. Havuz çevresinde bulunan çocukların sorumluluğu velilerine veya antrenörlerine aittir. 
f. Havuza ve Saunaya girmeden önce duş alınması gerekmektedir. Yüzme havuzundan yararlananlar;  bone, havlu ve terlik kullanmalıdırlar.  Deniz 
malzemelerinin (deniz topu, deniz yatağı, can simidi  vb.) havuza sokulması yasaktır. Fitness Salonunda; havlu, uygun spor kıyafeti ve temiz spor ayakkabısı 
kullanılmalıdır. Aksi halde kullanıcı havuz ve fitness salonundan yararlanamaz.
g. Herhangi bir sağlık sorunu olanların önceden bir doktora danışmaları tavsiye edilir. Havuzda sorun yaratabilecek bir sağlık problemi olanların havuza 
girmeden önce görevli cankurtaranlara durumlarını bildirmeleri gerekmektedir. Kullanıcının daha önceden var olan hastalıklara bağlı oluşabilecek ve yüzme 
bilmeyen kullanıcıların karşılaşabileceği sağlık sorunlarından Erciyes Üniversitesi sorumlu tutulamaz.
h. Yüzme bilmeyenlerin havuza girmesi kesinlikle yasaktır. Havuz çevresinde koşmak, itişmek, çevredekileri rahatsız edecek şekilde suya atlamak kesinlikle 
yasaktır.
i. Tesis içerisinde kapalı alanlarda ve Tesis’in dışında pencere ve kapı önlerinde sigara içilemez. Aksi halde 4207 sayılı “Tütün Ürünlerinin Zararlarının 
Önlenmesi ve Kontrolü Hakkındaki Kanun” gerekçesiyle sigara içenler hakkında cezai işlem uygulanır.
j. Kullanıcının Tesis içerisinde görevlilere karşı gelme, diğer kullanıcılarla tartışma, fiili ya da sözlü saldırı ve/veya şiddet içeren davranışlarda bulunması 
halinde sözleşmesi tek taraflı olarak sonlandırılır.
k. Spor Tesisi kullanıcıları, gerektiği hallerde görevli personelden rehberlik ve danışmanlık hizmeti alabilirler.
l. Erciyes Üniversitesi, kullanıcıların daha güvenli ve daha iyi hizmet alabilmeleri için bu sözleşme kapsamında yukarıda yer alan hükümlerle ilgili değişiklik 
yapabilir, yeni hükümler ekleyebilir veya sözleşmeden gerekli gördüğü hükümleri çıkarabilir.
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