Ev ve yüzme kurallari

Hanau Bäder GmbH

Saunamiza giris kosulari:

§ 2 Misafirler

Saygideger misafirlerimiz,

1. Genelinde bütün kisiler Hanau Bäder ye girebilir. Belirli kulanma kisimlarda 		

sizlerin memnun kalabilmesi icin lütfen asagidaki kosularimiza uymanzi rica

kisitlamalar vardir.

4. Terlemeodalari da Seramik ve plastik den hijenik nedenerlerden dolayi
öngörülen oturma örtüleri kulanilmali. Orda bulunan su hortumlari ile su
ile temizlenmeli.

2. Misafirlerimiz kisimlara göre gecerli veya yetkili giris yetkisine sahip olmak 		 5. Tekniksel esiyalari (kalüfer, lambalar, sicaklik sensörü ve buna benzer) esiyalar 		

ederiz:

zorunda.

Giiyim ve hiyjen

3. Saglik nedeni dolayisiyla emin hareket edemeyen veya kendini tehlikeye

Sauna ve Dampfbadimiza girerken lütfen elbisesiz ciplak giriniz.
Hiyjenik nedenlerden dolayi lütfen büyük bir havlu kulanmanizi altiniza

atabilen misafiri yaninda eslik edicek bir kisi gereklidir.
4. Bu kisilere giris yasaktir:

ile kapatilmaz.
6. Islak kisimda terlilk ile gezmeninizi ve bunlari terleme odalarinin önüne
birakmanizi tavsiye ederiz.
7. Kimseleri rahatsiz etmemek icin terleme odalarinda yüksek ses ile konusma, 		

yerlestirmenizi rica ederiz.

- Alkol, ilac, uyusturucu etkisinde olanlar

kasinma, keselenme yasaktir. Oturma örtülerinden haric terleme odalarina 		

Dinlenme kisminda lütfen bornoz veya bir büyük havluya sarilmis olmanizi

- Yaninda hayvan tasiyanlar

baska birsey getirelemez.

rica ederiz.

- Serpici hastaliklari ve acik yarasi olanlar

Sauna ve Dampfbadimizda tras etme veya peeling yapma yasaktir.

- Ticari nedenlerle havuzu kulananlar

Sac boyama, nasir kesme ve buna benzer seyler kabul edilmez.

8. Terleme odalarindan sonra soguk havuza girmeden önce dus almaninzi
terinizi temizlemenizi rica ederiz.

5. Bütün misafirlerimizin yüksek kaza riskine dikkat etmesini, islak veya sabunlu 		 9. Dinlenme odalarinda misafirlerimiz birbirine dikkat etmenizi tavsiye ederiz. 		
zeminden dolayi, bu nedenle kaymaz terlik kulanmanisi tavsiye ederiz.

Aufguss

Dinelenme odalarinda sesizlik rica ederiz
10. Dinlenme kanepeleri sirf bornoz ile veya büyük kuru bedeni kapatir sekilde 		

Lütfen Aufguss esnasinda sessiz olmanizi rica ederiz. Sagliginizdan dolayi

§ 3 Acilis saatlerimiz, teklif ve fiyatlar

görevlilerin talimatina uymanizi öneririz. Onlarin saglikli Aufguss yapma

1. Acilis saatlerimizi ve gecerli fiyatlistemizi asili olarak bulabilirsiniz ve bunlar

biligileri var.

ev ve yüzme kurallarina dahildir.
2. Özel teklifimizlere (Kurs ve Sauna) icin gecerli diyer özel kosularimiz ve

Sessizlik ve dinlenme

kulanilabilinir. Reserve yapmak yasaktir, görevliler bosaltabilir.
11. Gastronomie kismi yalniz bornoz veya bedeni kapatir sekilde girilebilir.
12. Kapanis saatinden birbucuk saat önce kasamiz kapatilir. Saunamizin
kapanis saatinden 15 dakika önce saunayi bosaltmanizi rica ederiz.

saatlerimiz gecerlidir.

Bizler sizlerin Sauna kisminda dinlenmenizi istiyoruz bu yüzden lütfen diger
misafirlerimizin dinlene bilmeleri icin sesli konusmamanizi rica ederiz.

3. Eger belirli kisimlarda veya tekliflerde kisitli kulanma olursa paranizi iade
veya indirim kesinlikle yapilmaz.

Cep telefonunuzu lütfen Saunamiza girmeden kapatiniz.

4. Alinmis giris izini geriye verilemez

Resim, video cekmek veya buna benzer seyler kesinlikle yasaktir.

5. Tesislerimiziden ayrildiginiz taktirde giris hakiniz gecerliligini kayip eder.
6. Para üstü, hemen kontrol edilmek zorunda, sonradan yapilan reklamasyonlar 		

Cocuk ve Sauna

gecersizdir.

Bizlerde cocuklarin gülmesini, oynamasini seviyoruz ama Sauna kismi cocuklar

7. Cogunluk girisbileti satin alma durumunda, satin alma tarihinde

icin uygun degilidir. Lütfen cocuklarinizi saunaya getirmeyiniz. Yüzme havuzumuz

gecerli fiyatlari veya tarifmodeli hak iddia edilemez.

daha uygundur.

Zam veya fiyat artisi durumunda, aradaki fiyat farki, asil fiyata ek
olarak ödenmelidir.

Kanepe ve koltuk reservasiyonu

§8 Özel uyari
1. Saglik sorun olan kisiler saunaya girmeden önce risk lerini arastirmasini
tavsiye ederiz.
2. Sauna ve diyer terleme odalarimiz yüksek derecelidir, kisik ayarda isik,
kat kanepe ve farkli isi kaynagi bulunmaktadir. Bunlara lütfen dikkat ediniz
3. Sauna dökme suyu (Saunaaufguss) yalniz görevli kisiler tarafindan yapilir. 		
Evden getirilen Peeling- veya Aufguss lar kesinlikle yasaktir.

III. HAVUZ KISMI KULLANIMI
§ 9 Havuz kullanimi ve amac

Bütün misafirlerimizin kanepe veya dinlenme koltugu kulana bilmesi icin lütfen

§ 4 davranis kurallari

Hanau Bäder nin havuzlari hareket ve antreman ve dinlenme amaclidir. Farkli

kanepeleri reservasion yapmayiniz. Yardimcilarimiz gerektigi zaman yaptiginiz

1. Misafirlerimiz ahlak disi, güvenlik, sükünet ve kuralara karsi hic birsey

durumlar (su derecesi, havuz sekilendirme, su derinligi bunlari ön görmektedir.

reservasyonlari kaldirmak zorunda kalabilirler.

yapmiyacaktir. Cinsel eylemler ve gösertileri yasaktir.
2. Belirli kulanim alaninda farkli giyim kurallari uygulanmaktadir, bu kurallar

Canta ve degerli esiyalariniz

Kapanis saatinden bir saat önce kasamiz kapanir ve kapanis saatinden 20 dakika
önce havuzlar bosaltilmali.

onlara ait kulanim sartlarinda tutulmaktadir.

§ 10 Yüzme misafirimiz

Cantalarinizi ve degerli esiyalariniz icin lütfen ön görüldügü raflara koymanizi

3. Yalin ayak gezilir kisimlarda, ayakkabi ve Bebekarabasi ile girmek yasaktir.

rica ederiz. Degerli esiyalarinizi kilitli dolaplara koymanizi anahtarinizida bileginize

4. Müzikaleti, cogaltma cihazlari, ve ceptelefonu kulanimi diyer misafirlerimiz 		 Disari ve iceri havuzumuzlarimiza 7 yasindan kücük cocuklar yalniz yetiskin bir kisi

takmanizi tavsiye ederiz.

eger rahatsiz ederse yasaktir.

ile girebilir.

5. Fotograf ve ve video cihazlari ciplak gezilen kisimlarda yasaktir.
Eger herhangi bir durumdan dolayi rahatsiz olursaniz veya sorulariniz icin
görevlilerimiz sizlere heran yardimci olucaklardir.

Fotograf ve video cekmek izinsiz kesinlikle cekilemez.
6. Yaygin olmayan spor, oyuncak ve yüzme yardim esiyalar görevli
kisilerimizden izinsiz kulanilamaz.

Biraz hosgörü ve kurallara uyarak bütün misafirlerimizin memnun kalmasina
yardimci ola bilirsiniz.

7. Yüzmeden önce vücüdünuz temizlenmesi gereklidir. Tras olmak, tirnak
kesmek, sac boyamasi yasaktir.
8. Getirilen yemek ve icicek yalniz ön görülmüs yerlerde yenile bilir.

Lütfen sizde katkida bulunun

Gastronomi kisminda yaninizda getirilen yemek ve icicek yasaktir.

Tesekkür ederiz.

9. Kirilir esiyalar cam ve porsellen benzer seyler yasaktir.
10. Sigara icmek yalniz sigara icilen kisimda izinlidir.
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tutulmus kanepeleri bosalticaktir.
uygun davranicaktir.

Saygideger misafirlerimiz,

3. Yandan atlama, baskalarini havuz ittirme kesinlikle yasaktir.
4. Ciplak dolasma kismindan haric diyer kisimlarda uygun yüzme kiyafet
giymenizi rica ederiz.
5. Yüzme yardimi esiyalar havuzlarda yasaktir.

§ 12 Özel kisim ve Su attraktionu
1. Atlama ve kaydirma aletlerinden özenle dikkat etmenizi tavsiye ederiz.
2. Atlama aletindeki risk kendinize ait dir ve atlama aletin yalniz görevli kisi izin 		
emin olmalisiniz. Atlama kisminda yalinz bir kisi buluna bilir. Atlama kismi bos 		

Icindeki esiyalar bulunan esiya gibi muamele edilecektir.

olmasi gereklidir.
3. Kayiklarda kayarken lütfen mesafe birakiniz. Asili halde bulunan güvenlik
notlarimiza lütfen dikkat ediniz. Kayigin suya inis kismi lütfen bos kalmali.

Keyifli bir zaman gecirmenizi temeni ederiz. Sorulariniz ve önerileriniz icin
görevlilerimize bas vura bilirsiniz.

1. Hanau Bäder nin Saunalari Saglik ve dinlenme amaclidir.
2. Kulanim ve tavsiyeler Deutsche Sauna Bund e.V. önerileri, Hanau Bäder
okuyabilirsiniz.
3. Saunamizda ciplak dolasilmali.

2. Giris edinme yetkisi ile bütün misafirlerimiz kurallari kabul etmis durumdadir.
3. Görevlilerimiz ve Hanau Bädernin diyer iscileri yetkilidirler. Bu yüzden

titiz bir halde dus almanizi rica ederiz.

Kapalis saatlerimizde kilitli dolaplar görevlilerimiz tarafindan acilip bosaltilir. 		

II. SAUNAKISMI ICIN KURALLAR
§ 5 Saunanin amac ve kullanimi

1. Ev ve yüzme kurallar bütün misafirlerimiz icin gecerli dir.

2. Havuzdaki yüzme suyunun kirlenmemesi icin lütfen havuza girmeden önce 		

verdigi halde atlanabilir. Atlamadan önce atlama kisminin bos oldugundan 		

görevlilere uymanizi rica ediyoruz. Lütfen diyer misafirlerimize dikkat etmenizi

§ 1 Zorunlu ev ve yüzme kurallar

ederiz.

13. Garderobdolapi ve kilitli dolap yalniz giris biletiniz kulanim sirasinda size ait dir.

Bizler sizin memnun kalmanizi istiyoruz. Bu nedenden dolayi kurallara ve
istiyoruz, kimsenin rahatsiz olmamasini veya tehlikeye atilmamasini istiyoruz.

1. Yüzme havuzumuzda kesinlike diyer misafirlerimize dikkat etmenizi rica 			

11. Kanepe reserve edilemez. Gerektigi takdirde görevlilerimiz reserve
12. Bulunan esiyalar görevli kisilere teslim edilmesi rica olunuronlar kuralara

GENEL TÜZÜK

§ 11 Havuzbasinda kurallar

4. Oyun aletlerindeki risk size aittir.

IV. SORUMLULUK TAYINI
1. Hanau Bäder nin misafirlerin riski kendine aittir. Hanau Bädernin kefil
olmakdiklar seyler - birilerini yaralamak, Beden ve saglik, ihmalkarlik.
Bunlar otoparkinda da park edilen araclar icin gecerli olan seyler. Yüksek

§ 6 Sauna misafirleri

görevlilerin talimatina uymak zorundasiniz. Ev ve yüzme kurallarina haykiri 		 16 Yasindan kücük misafirlerimiz yalniz yaninda eriskin bir kisi ile girebilir.
davranan misafirler görevlilerimiz tarafindan hauvuzumuzdan cikartilabilirler.

siddet, tesadüf, ve titizlik le kontrol edilimis seylere ragmen cikan eksiklik
Hanau Bäder sorumlu deyildir.
2. Kayip olan degerli esiyalar, para ve kiyafetlere Hanau Bäder kefil deyildir.

Ve bundan ziyade “Ev-Yasagi” uygulamasi yapilabilir. Giris parasi kesinlikle 		 § 7 Sauna kismindaki kuralarimiz

Bunlar ücüncü kisi tarafindan yapilan hasar icin de gecerlidir. Garderop ve

geriye alinamaz.

1. Terleme kismi yalniz ciplak girilebilir.

ve kilitli dolap saglandi diye emanete alinmis deyildir. Kilitleme sorumlulugu 		

2. Sauna da agir yorucu spor etmemenizi tavsiye ederiz.

misafirimize aittir. Kiliti kontrol etmek ve anahtari titzilikle Saklamak

3. Sauna ve sicak havali odalardaki tahta kanepeler yalniz büyük havlu yani

misafirimizin görevidir.

4. Belirli kisimlarda, gastronomie, fitnessalonu, Havuz, su kaydiragi, akim
kanali ve diyer tesislerde yazili gecerli kurallara uyulmali.

boyunuza yeterli kadar kulanila bililir. Tahtalar terden veya ter döküntüsünden
kirlenemez.

3. Gardirop ve kilitli dolapin yetkisini yitirdiginiz halde, veya ödünc aldiginiz esi		
yayi kayip ettiginiz taktirde sizlere düz oranli bir hesap cikarticagiz.
Anahtar kayibi 30,- € ve bornoz kayipinda da 30,- € luk hesap cikarticagiz.
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