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KADIN AKTİVİTE MERKEZİ KURALLARI

ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKARILMA
Üyelik sisteminin geçerli olduğu merkezde;
2 Adet Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı fotokopisi
Sağlık Raporu
Aidat Dekontu

Belgeleri ile kayıt işlemleri tamamlanmaktadır.
18 yaşından küçük olanlar merkezimize üye olamaz.
Merkezimizde üyelik sistemi 2 aylık olarak uygulanmaktadır.Üyelik, aidat yatırıldıktan sonra aktifleşir.Aidatını,

daha sonraki dönemlerde yatırmayan üyeler pasif duruma geçer ve Spor Salonu, Yoga Sınıfı, Yüzme Havuzu ve Sauna
Bölümü hizmetlerinden yararlanamaz.

Üyelik aidatı: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından önerilen ve Buca BelediyeMeclisince onaylanan
ilgili yıla ait ücret tarifesi uygulanır.

Üye kendi isteği ile üyeliğini iptal edebilir. Üyelikten çıkma, aidat ödeme dönemlerinde yapılır ve daha önceden
yatırılan aidat, üye etkinliklerden yararlanamasa bile iade edilemez.

Üye olan kadınların merkezimize karşı sorumluluklarını yerine getirmemeleri, merkezin işleyişini, huzurunu
bozabilecek nitelikteki davranışlarda bulunmaları halinde üyelikleri dönem sonuna kadar pasif hale getirilir,aidatları
geri ödenmez ve üyelikleri tamamen feshedilir.

Üyelik aidatı başka bir üyeye devir edilemez.
Tesistenkaynaklı sorunlardan ötürü iptal edilen tüm derslerin telafisi verilir.
Üyenin kendi isteği ile gelmediği hiçbir dersin telafisi verilmez.
Resmi ve Dini Bayram Günlerine denk gelen tatil günleri için ayrıca telafi dersleri yapılmamaktadır.
Seans gün ve saatlerinin değişmesi Kadın AktiviteMerkezine aittir.

FİTNES-AEROBİK-PİLATESSALONU
Kadınlarımızın fiziksel ve ruhsal yönden güçlenmelerini ve yeteneklerini geliştirmeleri için spor

etkinliklerinden faydalanmaları amacıyla hizmet vermektedir.
1-Spor salonunda hafta içi her gün olmak kaydı ile 08:00-19.30 saatleri arasında Dersler yapılmaktadır.
2-Üyelerimiz, seçtiği programa göre hafta içi en fazla dört gün faydalanabilmektedir.



3- Spor programlarımız spor, havuz ve yoga olmak üzere 9 paket program şeklindedir.
4- Devam eden üyelerimiz sağlık raporunu 6 ayda bir yenilemek zorundadır. Sağlık raporunu getirmeyen

üyeler salondan yararlanamazlar. Sağlık raporunda belirtilmeyen rahatsızlıklar eğitmene sözlü olarak bildirmek
zorundadır. Bildirilmeyen sağlık sorunları nedeniyle oluşan rahatsızlıklardan merkezimiz sorumlu tutulamaz.

5- Derslere giriş sırasında kimlik ibrazı mecburidir.
YOGA SINIFI

Kadınlarımızın fiziksel ve ruhsal yönden güçlenmeleri amacıyla hizmet vermektedir.
1-YogaSınıfında hafta içi her gün 08:00-19.30 saatleri arasında dersler yapılmaktadır.
2-Üyelerimiz, seçtiği program dahilinde Yoga Sınıfından faydalanabilmektedir.
3- Spor programlarımız spor, havuz ve yoga olmak üzere 9 paket program şeklindedir.
4- Devam eden üyelerimiz sağlık raporunu 6 ayda bir yenilemek zorundadır. Sağlık raporunu getirmeyen

üyeler salondan yararlanamazlar. Sağlık raporunda belirtilmeyen rahatsızlıklar eğitmene sözlü olarak bildirmek
zorundadır. Bildirilmeyen sağlık sorunları nedeniyle oluşan rahatsızlıklardan merkezimiz sorumlu tutulamaz.

5- Dersler giriş sırasında kimlik ibrazı mecburidir.
YÜZME HAVUZU

Merkezimizdeki havuz 15 M. Uzunluğunda, 1.40 M. derinliğindedir.Yüzme Havuzu su kontrolleri, ilaçlama ve
temizliğinden; merkezimizde bulunan teknik personel sorumludur. Her ay kimyasal tahlilleri yapılmaktadır.

Havuzumuz, belirli periyodlarda Buca İlçe ToplumSağlığı tarafından denetlenmektedir.
1- Yüzme Havuzu haftanın 5 günü hizmet vermektedir.
2- Yüzme havuzunda rezervasyon sistemi uygulanmaktadır. ( Rezervasyonönceden yapılamaz, aynı gün

içinde aranması gerekmektedir)
3- Rezervasyonlar1 saat önceden iptal edilmelidir.Aksi takdirde o derse gelmiş sayılır.
4- Üyelerimiz seçtikleri programa göre haftanın 1 veya 2 günü havuzdan faydalanabilirler.
5- Yüzme bilmeyenlerin havuza girmesi tehlikeli ve yasaktır.
7- Havuza üyelerin çocuklarının girmesi yasaktır.
8- Havuzumuzda hijyen kuralları uygulanmaktadır.Duş almadan, ayakların ilaçlı suda dezenfektesi

yapılmadan bonesiz ve terliksiz havuza girilemez.
SAUNA

1- Üyelerimiz hafta içi 09.30 – 18.30 saatleri arasında, sauna içerisinde bulunan kum saati süresince (15 dk.)
saunadan faydalanabilirler.(Sauna kullanım süresi en fazla 15 dakikadır.)

2- Sauna sıcaklık ayarları yetkili personel tarafından ayarlanır.
3- Sauna 5 kişiliktir.Girmeden önce duş alınmalıdır.
4- Sağlık problemi olanların Saunaya girmesi tehlikeli ve sakıncalıdır. ( Hipertansiyon-Kalp-Varis-Astımv.s..)

Girilmesi durumunda sorumluluk üyeye aittir.
SANATATÖLYESİ

Üyelerimiz ve üye olmayan kadınlar, bu bölümde hizmet veren Halk EğitimMerkezi destekli ücretsiz
kurslardan ve Belediyemizin düzenlemiş olduğu seminerlerden faydalanabilirler.
DANS SALONU

Halk EğitimMerkezi destekli, ücretsiz pilates ve zumba kursları yapılmaktadır.
KUAFÖR

Haftanın 5 günü, kadınlarımız ücretsiz günlük saç bakımı ve makyaj yaptırabilirler.(Randevusistemi geçerlidir.)
KAFETERYA

Kafeteryamız,merkezimize gelen tüm vatandaşlarımıza hizmet vermektedir.
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