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TESİS KULLANIM KURALLARI 
ATLETİZM 

Burada bahsi geçen konular ENKA tesisinde uygulanacak kuralları içermektedir. Tesisimizi kullanan her misafir bu 

kurallara uymakla yükümlüdür.  

1. Atletizm sahamız hafta içi 07:00 - 20:00, Cumartesi 09:00 – 16:00, Pazar 09:00 – 14:00 saatleri arasında 

hizmet vermektedir.  

2. Atletizm sahamızı diğer birim üyelerimiz ücretsiz olarak kullanma hakkına sahiptir. Diğer birimlere üye 

olmayan kişiler Atletizm birim üyeliği yaptırmalıdır. 

3. Üyelerimiz, gerektiği takdirde üye kartlarını görevlilerimize ibraz etmelidir.  

4. Üyelerimiz, performans sporcularımızın antrenmanlarını gerçekleştirdikleri 09:30-12:30 / 15:00 – 19:30 

saatleri arasında koşu ve yürüyüşleri için son kulvarı kullanmalıdır. 

5. Atma branşlarının antrenmanları yapılırken çim alana girilmemelidir.  

6. Üyelerimiz koşu ve yürüyüşlerini yaparken, antrenmanların durumuna göre görevliler tarafından yapılan 

yönlendirmelere uymalıdır.  

7. Kulübümüz, önceden haber vermek kaydı ile tesiste etkinlik yapma hakkını saklı tutar. 

8. Tesisimizde yarışma, organizasyon veya etkinlik olması durumunda kullanıma kapalı olan gün ve saatler; 

duyuru yolu ile bildirilecektir. Lütfen duyuru panolarımızı takip ediniz. 

9. Hasta halde, yemek yedikten sonra (en az 2 saat) veya alkollü olarak spor yapılması uygun değildir.  

10. Soyunma odalarında üyelerimiz için ayrılmış olan dolaplar günlük kullanım içindir ve kullanım sonunda 

boşaltılmalıdır.  

11. Araç ve dolaplar kilitli tutulmalı, değerli eşyalar araç ve dolaplarda bırakılmamalıdır.   

12. Sportif aktiviteler esnasında uygun spor kıyafet giyilmelidir.  

13. Atletizm pistine zarar verebilecek nitelikteki (ağır, keskin, sert ekipman, makine veya teçhizat) malzemeler 

pist üstüne çıkarılmamalı, sportif malzemeler (engel, çekiç, takoz vb.) sürüklenerek taşınmamalıdır.  

14. Spor faaliyetleri pistin her yerine dağılmalı, böylelikle aşınma ve yıpranmanın oluşması engellenmelidir.  

15. Velilerimiz çocuklarının antrenmanlarını tribünden veya belirlenmiş alandan izlemelidir.  

16. Halter ve kondisyon salonu sadece Enka Spor Kulübü ve Atletizm Milli Takım Sporcuları tarafından 

kullanılabilir. 

17. Spor yapılan alanlara evcil hayvan sokulmamalı, tesis içinde başıboş bırakılmamalıdır. 

18. Spor yapılan alanlara kaykay, bisiklet vb. getirilmemelidir. 

19. Telefon görüşmeleri spor yapılan alanların dışında yapılmalıdır.  

20. Çevredekileri rahatsız edecek şekilde davranılmamalıdır. 

21. Spor yapılan alanlara su haricinde yiyecek ve/veya içecek ile girilmemeli, su ihtiyacı için suluk veya pet şişe 

kullanılmalıdır. 

22. Tesis kullanımlarında kurallara uygun davranılmalı ve görevlilerin yönlendirmeleri dikkate alınmalıdır.  

23. Tesis içinde yer alan uyarı ve yönlendirme tabelaları dikkate alınmalıdır. 

24. Tesisimizde (belirlenen açık alanlar haricinde) spor yapılan açık alanlar da dahil olmak üzere tüm kapalı 

alanlarda sigara içilmez. 

25. Tesisle ilgili istek ve öneriler, birim amirlerine ve birim resepsiyonlarına başvurularak ya da e-mail yoluyla 

yapılabilir.  
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