
3-5 YAŞ KAPALI HAVUZ KULLANIM TALİMATI 

Önemli Uyarı : Yüzme havuzunu kullanabilmek için danışmada taahhütname doldurulması 

ve bone zorunluluğu bulunmaktadır. Kullanılacak olan mayo renk bırakmayan ve havuz 

kullanımına uygun kumaştan olmalıdır.  

HAVUZA 36 AYINI TAMAMLAMIŞ ÇOCUKLAR KABUL EDİLECEKTİR. 

 

Olimpik havuz derinliği 2metre 20cm, diğer havuz derinliği 90 cm dir. 

1- Yanında ebeveyn olmayan çocuklar havuza alınmazlar (bir çocuğa bir ebeveyn). 

2- Havuza ebeveyn ve çocuk (ayrı ayrı ücretlendirilerek) kart sistemi aracılığıyla 

Üniversitemiz Yönetim Kurulunca belirlenen ücret karşılığında giriş yaparlar. 

3- Çocukların havuz çevresinde ebeveynleri olmadan bulunmamaları zorunludur. 

4- Çocukların büyük havuzu kullanmamaları zorunludur. 

5- Tuvalet eğitimini tamamlamamış çocuklar havuz için özel olan çocuk bezlerini 

takmadan havuza alınmazlar. 

6- Havuza girmeden önce; tuvalet ihtiyacı giderilir, mutlaka duş alınır vücudun kir ve 

mikrop tutan yerleri duşlarda temizlenir ve antiseptik ayak havuzundan geçilir. 

7- Klor duyarlılığı olan çocukların havuzda 45 dakikadan fazla  kalmaması, çıktıktan 

sonra da yüzünü ve gözünü bol suyla yıkaması ve gözlük kullanımı önerilmektedir. 

8- Ter ve idrar gibi vücut sıvıları havuzdaki klor  bileşenleriyle birleşince daha zararlı 

hale geldiğinden havuza, vücuttaki  terin temizlenmesi için duş almadan girilmemesi 

gerekmektedir. 

9- Havuz bölgesine dışarıda giyilen kıyafet ve ayakkabı/spor ayakkabısı ile girilmez. 

10- Havuzda meydana gelecek herhangi bir yaralanma veya sakatlanma derhal 

cankurtarana bildirilmelidir. 

11- Vücudunun herhangi bir yerinde açık yarası, bandajı, kesiği, cilt hastalığı veya 

bulaşıcı rahatsızlığı olanlar havuza girmez/ alınmazlar. 

12- Yemek yedikten en az 1 saat sonra havuza giriniz. 

13- Havuz dahilinde koşma, şakalaşma ve bağırma gibi hareketler yapılmaz, yiyecek, 

içecek (Pet şişe su hariç) getirilmez. 

14- Havuzun hijyen ortamını bozacak her türlü davranış (tükürmek, ağızdan su 

püskürtmek vb.) ve sakız çiğnemek güvenlik ve sağlık nedenlerinden dolayı yasaktır. 

15- Havuza deniz topu, deniz yatağı gibi araç ve gereçler getirilmez. 

16- Çocukların şnorkel kullanmaması zorunludur. 

17- Cam şişe veya keskin cisimler ile kazalara ve sakatlanmalara neden olacak takı ve 

benzeri sivri uçlu eşyalar havuzda bulundurulamaz. 

18- Havuz çevresinden ve türbinden fotoğraf ve video çekimi yapılmaması zorunludur. 

19- Havuz çevresi, duş, tuvalet ve soyunma odaları yer alanlarında kaydırmaz paspas 

olmayan fayans yüzeyler ıslak olduğundan kayma tehlikesi bulunmaktadır. Bu 

alanlarda çocukların güvenliğinden velisi sorumludur. 

20- Soyunma maksatlı sadece soyunma odaları kullanılır, bunların dışındaki mahaller 

kullanılmaz. Soyunma odaları temiz kullanılır, elbiseler düzenli olarak dolaplara 

bırakılır. 

21- Kaybolacak değerli eşya ve paraların sorumluluğu alınmaz. 

22- Kural ihlalleri nedeni ile yetkililer ve cankurtaranların yapmış oldukları uyarı ve 

ikazları dikkate alınız. 

23- Havuzlarımız ortalama insan ve çocuk boyundan derin olması nedeniyle dikkatli 

olunması rica olunur. 


