TESİS KULLANIM KURALLARI
TENİS
Burada bahsi geçen konular ENKA tesisinde uygulanacak kuralları içermektedir. Tesisimizi kullanan her
misafir bu kurallara uymakla yükümlüdür.
1.
Tenis Kortlarımız her gün 07:00 - 22:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
2.
Sportif etkinlikler ve antrenmanlar Enka Tesis Kullanım Programına göre belirlenmiş kortlarda
gerçekleştirilir.
3.
Kulübümüz, önceden haber vermek kaydı ile tesiste etkinlik yapma hakkını saklı tutar.
4.
Tesisimizde turnuva, organizasyon veya etkinlik olması durumunda kullanıma kapalı olan gün
ve saatler; duyuru/e-mail/sms yolu ile 1 hafta öncesinden bildirilecektir. Lütfen duyuru panolarımızı
takip ediniz.
5.
Hasta halde, yemek yedikten sonra (en az 2 saat) veya alkollü olarak spor yapılması uygun
değildir.
6.
Kortlara giriş yaparken resepsiyon bölümünden geçilmeli, üye kartları resepsiyon görevlisine
bırakılmalı ve çıkışta teslim alınmalıdır.
7.
Araç ve dolaplar kilitli tutulmalı, değerli eşyalar araç ve dolaplarda bırakılmamalıdır.
8.
Soyunma odalarında bulunan dolaplar günlük kullanım içindir ve kullanım sonunda
boşaltılmalıdır.
9.
Resepsiyon görevlimize saklaması amacıyla herhangi bir eşya teslim edilmemelidir.
10. Üyelerimiz özel dersleri için ödemelerini ilgili birimin resepsiyonunda, resepsiyon
görevlilerimize yapmalıdır. Resepsiyon görevlimiz haricinde başka bir personelimize ödeme yapılması
uygun değildir.
11. Sportif aktiviteler esnasında uygun spor kıyafet giyilmelidir.
12. Kortlara giriş ve çıkışlar puan aralarında duvar kenarından yapılmalıdır.
13. Turnuvalar esnasında kort giriş ve çıkışları oyun aralarında duvar kenarından yapılmalıdır.
14. Spor yapılan alanlara su haricinde yiyecek ve/veya içecek ile girilmemeli, su ihtiyacı için suluk
veya pet şişe kullanılmalıdır.
15. Spor yapılan alanlara evcil hayvan sokulmamalı, tesis içinde başıboş bırakılmamalıdır.
16. Spor yapılan alanlara kaykay, bisiklet vb. getirilmemelidir.
17. Telefon görüşmeleri spor yapılan alanların dışında yapılmalıdır.
18. Çevredekileri rahatsız edecek şekilde davranılmamalıdır.
19. Tesis kullanımlarında kurallara uygun davranılmalı ve görevlilerin yönlendirmeleri dikkate
alınmalıdır.
20. Tesis içinde yer alan uyarı ve yönlendirme tabelaları dikkate alınmalıdır.
21. Tesisimizde belirlenen açık alanlar haricinde, spor yapılan açık alanlar da dahil olmak üzere tüm
kapalı alanlarda sigara içilmez.
22. Tesisle ilgili istek ve öneriler, birim amirlerine ve birim resepsiyonlarına başvurularak ya da
e-mail yoluyla yapılabilir.
ENKA SPOR KULÜBÜ
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