
 
 

ORDU ÜNİVERSİTESİ 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU  

FITNESS SALONU ÜYE KAYIT FORMU 

 

 

BAŞVURU SAHİBİNİN 

Adı Soyadı   

Bölümü / Birimi   

Görevi 

  (   )    Akademik Personel 

  (   )    İdari Personel 

  (   )    Öğrenci 

Adresi  

Telefon No    

E-Mail      

 

Fitnes Salonu yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler içermektedir. Bu nedenle fitness salonuna üye 

olmak isteyen kişilerin başvuru sırasında sağlık raporu getirmeleri gerekmektedir. Sağlık raporu olmadan 

salona üye olmak isteyen kişiler yapılan egzersiz süresince karşılaşılması muhtemel riskler konusunda her 

türlü sorumluluğun kendilerine ait olduğunu kabul etmiş sayılırlar.  

 

Bu başvuru belgesini kendi yazımla doldurup imzaladığımı, yazdığım bütün bilgilerin doğru 

olduğunu ve fitness salonu kurallarına uyacağımı bildiririm.  

                                                                     

 

 

 

                                                      Tarih :____/_____/____ 

 

                                                                                             İmza:………………… 

 

 

 

 

 



 
 

FITNESS SALONU KULLANMA TALİMATI 

1. Üyeler fitness salonuna girişte HES kodunu beyan etmek zorundadır. 

2. Tüm üyeler fitness salonunu haftada en fazla üç seans kullanma hakkına sahiptir. Salona üye 

olunmak istenen gün ve saatler kayıt bürosunda belirtilecektir. Salona kayıtlı olduğunuz gün 

ve saatler dışında giriş yapılması yasaktır. 

3. Salona terlik, atlet, dışarıda kullanılan spor ayakkabısı, ıslak  kıyafetle ile  girmeyiniz. Mutlaka 

temiz spor ayakkabı ve spor kıyafeti kullanınız. 

4. Spor esnasında yanınızda ter havlusu bulundurunuz. Terliyken oturduğunuz veya yaslandığınız 

alanı, havlunuzu sererek kullanınız. 

5. Spor çantalarınızı soyunma odalarında bırakınız, salona getirmeyiniz. Soyunma odası anahtarı 

almadan önce kimliğinizi eğitmenlere teslim ediniz. 

6. Salona getirilen her türlü değerli eşya ile ilgili sorumluluk kullanıcıya aittir. Bu eşyaların 

kaybolması, arızalanması vb. gibi durumlarda kurum sorumlu tutulamaz. Soyunma odasında 

yer alan dolapların kullanımı sadece kişinin seansı boyuncadır. 

7. Salondaki tüm çalışmalarınızı, eğitmenlerin rehberliğinde ve bilgisi dâhilinde planlayarak 

yapınız. 

8. Serbest ağırlıklarla çalışmalar sırasında özel dikkat harcayınız; diğer çalışanlara  tehlike 

yaratacak hareketler yapmayınız, çalışmalarınızı sadece platform üzerinde yapınız, ağırlıkları 

yere atarak indirmeyiniz, bırakarak indiriniz. 

9. Çalışmalarınızı temel ağırlık çalışma prensiplerinize uyarak yapınız. Bilinçsiz, programsız 

çalışma yapmayınız, yük altında nefes tutmayınız, bel ve eklemlerinize yük bindirmeyiniz. 

10. Çalışma esnasında  karşılaşabileceğiniz, her türlü  sorunlarınızla ilgili salon 

sorumlularından  yardım isteyiniz. 

11. Koşu bantlarını sıra bekleyenler olduğu zamanlarda 30 dakika süreyi aşmayınız. 

12. Tüm ekipmanları kullanım sonrası düzenli bir şekilde yerlerine bırakınız. 

13. Bireysel çalışmalarla ilgili oluşabilecek sağlık sorunları kişilerin kendi sorumluluklarındadır. 

• HİJYEN VE SAĞLIĞINIZ AÇISINDA YUKARIDA YAZILI MADDELERE UYULMASI 

ÖNEMLE RİCA OLUNUR. 

• AKSİ TAKDİRDE GÖREVLİNİN SİZİ FİTNESS SALONUNDAN ÇIKARMA YETKİSİ 

OLDUĞUNU UNUTMAYINIZ. 

 

 


