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SPOR OKULLARI KAYIT FORMU
KURSİYER BİLGİLERİ (Lütfen, kontrol edilmek üzere kursiyere ait nüfus cüzdanını kayıt görevlisine veriniz)
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TAAHHÜTNAME
Yasal velisi bulunduğum ................................................................................................................'nın kaydını yaptırdığım spor programına katılmasına izin veriyorum.
Program süresince çocuğumun tüzük ve disiplin kurallarına aynen uyacağına bunlara aykırı davranışlardan dolayı doğacak her türlü şartın sorumluluğunu
üstleneceğimi, kaydını yaptırdığım spor branşına engel teşkil edecek kronik, alerjik, fiziksel, psikolojik rahatsızlığı olmadığını ve bunların dışında geçirmiş
olduğu bir rahatsızlığının bulunmadığını doğabilecek sağlık sorunlarından dolayı kurumunuzu ve yetkililerini sorumlu tutmayacağımı beyan ederim.

Yukarıdaki noktalı boşluğa kendi el yazınız ile "Okudum, anladım, onaylıyorum" yazınız.

KURSİYER VELİSİ
ADI - SOYADI

:

:

TARİH
İMZA

Açıklamalar
1. 2020-2021 Kış spor okulları 03 Ekim - 9 Mayıs 2021 tarihleri arasında hafta sonu yapılacaktır.
2. Kış spor okulları kayıtları,belirlenen kayıt noktalarından alınmakta olup, telefon ile ön kayıt yapılmamaktadır. Birden fazla döneme ücret ödemek
koşulu ile kayıt yaptırılabilir. (Yüzme branşı kayıtları her havuzun kendi kayıt noktalarından alınmaktadır.)
3. Gerekli görülmesi durumunda spor okulları programlarında idare tarafından değişiklik yapılabilir.
4. Spor okullarında servis hizmeti yoktur. Kursiyerler tesislere kendi imkanları ile ulaşım sağlayacaktır.
5. Spor okulları branşlarında, her dönem aynı temel eğitim programı verilmektedir.
6. Kurslar başladıktan sonra kursiyerlerden kaynaklanan sorunlardan dolayı kayıt iptali ve ücret iadesi yapılmaz.
7. Kursiyerlerden kaynaklanan devamsızlıkların telafisi yapılmamaktadır.
8. Tesislerde ve soyunma odalarında unutulan ve kaybolan eşyalardan kurumumuz sorumlu değildir.
9. Kayıt formları bir kereye mahsus doldurulur ve sezon süresince geçerlidir. Kayıt formu ile birlikte taahhutname doldurulacaktır.
(Kişisel bilgilerin değişmesi durumunda tekrar form doldurulması zorunludur.)
10. Tesis işletim kuralları ve yetkili personelin yönlendirmelerine uyulması zorunludur.
11. Yüzme ve Satranç branşı dışındaki diğer branşlara şort, tişört ve çanta ücretsiz verilir.
Yüzme branşına kayıt olan kursiyerlere bone, satranç branşına kayıt olan kursiyerlere bir kereye mahsus satranç eğitim kitabı ve satranç takımı verilir.
12. Yüzme branşı gerekli olan malzemeler; gözlük, bone, şort, mayo, terlik ve havlu. Belirtilen bu malzemeler kursiyerler tarafından temin edilecektir.
Bone ve uygun kıyafet kullanımı zorunludur.
14. Gazi ve şehit çocukları gerekli belgeleri ibra etme koşulu ile spor okulları programlarından ücretsiz faydalanır.
15. Kardeş indirimleri, her kardeş için %10 olacak şekilde uygulanır.
16. Resmi tatillere denk gelen günlerin telafisi yapılmamaktadır.
17. Covid 19 taahhütnamesi doldurulması zorunludur.

BU KISIM KAYDI YAPAN PERSONEL TARAFINDAN DOLDURULACAK
KAYDI YAPAN PERSONELİN

Adı - Soyadı

:

TARİH
İMZA

:

HAVUZ KULLANIM KURALLARI ve COVİD 19 TAAHHÜTNAMESİ
Havuz kullanım kuralları Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı İl Müdürlüğü talimatları doğrultusunda siz değerli üye ve
kullanıcılarımızın daha sağlıklı şartlarda hizmet alması açısından hazırlanmıştır. Kurallara uymayanlara görevli
personel tarafından gerekli uyarılar yapılır. Uyarılara rağmen uygun davranılmaması durumunda üyeliğiniz iptal
edilir, üyeliği iptal edilenlerin ücret iadesi yapılmaz.
1. Havuz kullanımı öncesi duş alınması ve dezenfektanlı ayak havuzuna basılarak havuz alanına girilmesi
zorunludur.
2. İhtiyaç halinde havuz bölgesinden dışarı çıkılması durumunda tekrar havuz bölgesine dönüş yapılırken duş
almak ve ayak havuzunu kullanmak zorunludur.
3. Havuza girerken bone takmak zorunludur. Gözlük kullanımı kişilerin tercihine bırakılmıştır.
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Kurallara uymayanlara görevli personel tarafından gerekli uyarılar yapılır. Uyarılara rağmen uygun
davranılmaması durumunda üyeliğiniz iptal edilir, üyeliği iptal edilenlerin ücret iadesi yapılmaz.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü
Yukarıda yer alan havuz kullanım kural ve talimatlarını okudum, anladım.
Ad – Soyad – Tarih - İmza

