SPA, TÜRK HAMAMI, SAUNALAR ve YÜZME HAVUZU ÜYE KAYIT FORMU
Yetişkin

18 Yaş Altı

Üye No

Kart No

Üyelik Tarihi
Adı Soyadı
Doğum Tarihi

TC Kimlik Numarası

Ev Telefonu

Cep Telefonu

E-Posta Adresi

Adres

18 Yaş Altı Üyeler İçin
Yasal Velisi
Yakınlık Derecesi

Telefon Numarası
Acil Durumlarda Aranabilecek Kişi

Adı Soyadı
Telefon Numarası
Referans Bilgileri
Adı Soyadı
Kadrosu

Telefon Numarası

İmzası

Yukarıda bilgileri not edilmiş olan kişi ve/veya kişiler için referans olmayı kabul ediyorum.

Bireysel

Üç Aylık Kişi Başı Sınırsız Kullanım

¨899,00

Altı Aylık Kişi Başı Sınırsız Kullanım

¨1.399,00

On İki Aylık Kişi Başı Sınırsız Kullanım

¨1.999,00

Aile

Fiyatlarımıza KDV dâhil olup, 01.01.2015 - 31.12.2015 tarihleri arasında geçerlidir.
Kanunen KDV vb. konularda gerçekleşen artışlar fiyatlara yansıtılır. Thermal SPA Merkezi
‘nde kişisel bakım, masaj, detoks, doktor balık, ozon, kese köpük vb. uygulamalarda
üyemizin %15 indirim hakkı vardır. Yine otel içerisindeki Restaurant, Vitamin Bar vb.
yiyecek & içecek ünitelerinden yapacağı harcamalardan da %15 indirim hakkı vardır.
Üyeliklerde kişi başı ücretlendirme yapılmaktadır. 06 yaş ücretsiz, 07 – 12 yaş arası %50
indirimlidir. Aile üyeliklerinde ise fiyat 2 kişi için geçerlidir. Aile üyeliğinde iki üyenin eş
olma zorunluluğu vardır.
Üç Aylık İki Kişi Sınırsız Kullanım

¨1.599,00

Altı Aylık İki Kişi Sınırsız Kullanım

¨2.399,00

On İki Aylık İki Kişi Sınırsız Kullanım

¨3.399,00

Sandıklı Thermal Park Hotel Yüzme Havuzu Üyelik Sözleşmesi ’ni okudum ve kabul
ediyorum. Üyelik işlemlerimin yapılmasını istiyorum.
Üyeliği Onaylayan
…./…./……….
Adı Soyadı
İmzası

SPA, TÜRK HAMAMI, SAUNALAR ve YÜZME HAVUZU ÜYE SÖZLEŞMESİ
1. Sözleşmenin Tanımı: Bu sözleşme Sandıklı Thermal Park Hotel SPA, Türk Hamamı,
Saunalar ve Yüzme Havuzu üyelik sistemi ve kullanımına ait teknik ve idari esasları
kapsamaktadır. Bu sözleşmede üye, Sandıklı Thermal Park Hotel SPA, Türk Hamamı,
Saunalar ve Yüzme Havuzu ’nu kullanmak üzere üyelik sistemine dâhil olan kullanıcıyı
ifade eder. Bu sözleşmede tesis, Sandıklı Thermal Park Hotel SPA, Türk Hamamı,
Saunalar ve Yüzme Havuzu ‘nu ifade eder.
2. Amaç: Bu sözleşmenin amacı Sandıklı Thermal Park Hotel SPA, Türk Hamamı, Saunalar
ve Yüzme Havuzu üyelerinin, kullanım koşullarını ve bu koşulların taraflara getirdiği
yükümlülükleri ortaya koymak ve üyelerin tesisten en iyi şekilde faydalanmaları ve
tarafların haklarının korunmasını sağlamaktır.
3. Üyelik Sistemi: Üyelik sistemine dâhil olabilmek için, üyelik tipine ait belirlenen yıllık
üyelik ücretinin ödenerek gerekli evrakların ibrazı zorunludur. Üyelik bedelinin dekontunun
tarihi ile üyelik başvuru tarihi arasında en fazla 5 iş günü fark olabilir. 5 (Beş) iş gününü
aştığı takdirde üyelik işlemleri ve ücret iadesi yapılmaz.
3.3. Üyelik süresi; üyenin dekont tarihinden itibaren başlar ve takip eden yılın aynı
tarihinde sona erer. Üyelik süresi sona eren kullanıcı, üyeliğini yenileyene kadar tesisten
yararlanamaz. Her yenileme döneminde, yenileme formu doldurulması ve sağlık raporu
ibrazı zorunludur. Yeni üye kartının kendine tesliminden sonra tesisten faydalanabilir. Kart
teslim tarihi ile dekont tarihi arasındaki gün kaybı üyelik süresine eklenir.
3.4. Üyelik süresi sona ermeden herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi ya da sona
erdirilmesi durumunda, üyeye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
3.5 Tesisi üyeliği ya da gerekli izni olmadan usulsüz olarak kullanan kişi ve/veya kişiler
hakkında yasal işlem yapılır. Eğer bu kullanımı tesise üye bir kişi sağlıyor ise üyeliği iptal
edilir.
3.6. Tesisten kaynaklanan bir nedenle, 30 (Otuz) günden daha uzun süreyle tesisin kapalı
kalması durumunda bu süre üyelik süresine eklenir. Tesisin 30 (Otuz) günden daha kısa
süreli kapalı kalması durumunda bu sürenin telafi edilmez ve üyelik süresi uzatılmaz.
3.7. Havuz üyeliği hiçbir koşulda bir başka kullanıcıya devredilemez. Üyelik kartı hiçbir
şekilde herhangi birisine kullanım amaçlı verilemez. Üyelik süresi bitiminde üye kartında
yüklü olan kullanım ücreti bedelinin iadesi, bir başka hesaba devredilmesi söz konusu
değildir. Kartını başka bir tesis kullanıcısına veren üyenin üyeliği iptal edilerek, gerekli
hukuki işlemler yapılır.
3.8. Üç (3) yaşını doldurmamış çocuklar tesis üyelik sistemine dâhil olamazlar.
3.9. Sandıklı Thermal Park Hotel SPA, Türk Hamamı, Saunalar ve Yüzme Havuzu üyelik
sisteminin işleyişi ve ücretlendirilmesi ile ilgili değişiklik yapma hakkına sahiptir.

3.10. Aile Üyeliği; Eşini ve bakmakla yükümlü olduğu 25 yaşını doldurmamış çocukları
kapsamaktadır. Çocuk sayısında sınırlama yoktur. 25 yaşını dolduran kişilerin çocuk
üyelikleri iptal edilir.
4. Kullanım Koşulları: Üyelerin tesisten yararlandıkları süre boyunca uymakla yükümlü
oldukları koşullar sıralanmıştır.
4.1. Üyeler, kendilerine verilen S Sandıklı Thermal Park Hotel SPA, Türk Hamamı,
Saunalar ve Yüzme Havuzu Üye Kimlik Kartı ile tesisten yararlanabilirler. Bu kartı yanında
bulundurmayan üye, üyelik sistemine dâhil edilmiş olsa bile tesisten yararlanamaz.
4.2. Üye Kimlik Kartını kaybeden veya çaldıran üyenin dilekçe ve resmi kimlik fotokopisi ile
havuz yönetimine başvurması halinde kart ücreti kullanıcıdan tahsil edilmek koşuluyla yeni
üye kimlik kartı çıkarılır. Kimlik kartının yenisi kendisine teslim edilene kadar üye tesisten
faydalanamaz.
4.3. Üyeler resepsiyona bildirdikleri seans süresi boyunca tesisten yararlanabilirler. Seans
süresi sona eren üye kullanım alanından ayrılır ve kartına tekrar işlem yaptırana kadar
ücretli alanlardan yararlanamaz.
4.4. Tesise ait havuz ve hamamlar sabah 08:00 ile gece 22:30 arasında, SPA
uygulamaları sabah 08:00 ile 20:00 arasında hizmet vermektedir.
4.5. Üyeler son seans bitiş saatinden sonra hizmetlerden yararlanmaz ve nöbetçi personel
tarafından tesis giriş ve çıkışa kapatılır.
4.6. Tesis personeline hakaret eden, kaba kuvvet uygulayan ve tesis personelinin görevini
icra etmesini engelleyen kişilerin üyelikleri (aile üyeliği ise tüm ailesinin) iptal edilir.
4.7. Tesis içerisine getirilen her türlü değerli eşya ile ilgili sorumluluk üyeye aittir. Bu tür
eşyaların kaybolması, arızalanması gibi durumlarda Sandıklı Thermal Park Hotel sorumlu
tutulamaz. Buna karşılık, üyeler resepsiyon bölümündeki emanet dolaplarından ve
soyunma odalarında yer alan soyunma dolaplarından, resmi kimlik karşılığı
yararlanabilirler. Seans bitiminde kullanıcılar kendilerine verilen dolap anahtarlarını iade
ederek kimliklerini geri alırlar. Anahtarını kaybeden üyeden bedeli tahsil edilir. (20,00 TL)
4.8. Kullanım sırasında gerek tesise, gerekse tesis içerisinde bulunan araç ve gereçlere
verilen zarar, bu zarara sebep olan üyeden tahsil edilir. Zararın bedeli üyeden tahsil
edilmediği sürece üye tesisten yararlanamaz.
4.9.Üyeler, tesisin kullanımına ilişkin duyuru panolarında ilan edilen ve personelin
kendilerine bildirdikleri kurallara uymak zorundadırlar.
4.10.Yüzme havuzundan yararlanmak isteyen üyelerin bone, havlu veya bornoz, terlik
kullanmaları ve havuza girmeden önce duş alıp, ayak dezenfeksiyon havuzundan
geçmeleri zorunludur.
4.11.Tesis içerisinde kapalı alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle sigara içilemez.

4.12. Kafeterya dışında kalan tesis içerisindeki kapalı alanlarda gıda maddesi tüketilemez.
SPA Merkezi mekânlarında güvenliğiniz gereği cam ve benzeri servis ürünleri ile hizmet
verilmez.
4.13.Yüzme havuzu üyeleri kendilerine belirlenen alanı kullanabilirler. Cankurtaran
personellerin gerekli duyduğu durumlarda üyenin alanında değişiklik yapabilirler.
4.14. Tesis içerisindeki sauna, egzersiz salonu ve yüzme havuzu gibi kullanım alanlarına
dışarıda kullanılan günlük kıyafetlerle girilemez.
4.15. Havuz içerisinde, Sandıklı Thermal Park Hotel SPA, Türk Hamamı, Saunalar ve
Yüzme Havuzu yönetimi tarafından belirlenen eğitim amaçlı yardımcı malzemeler (palet,
yüzücü gözlüğü, sert yüzme tahtası, el paleti) dışında herhangi bir malzeme kullanılamaz.
4.16. Tesis kullanımı sırasında, kullanım kurallarına aykırı hareket eden, diğer kullanıcıları
rahatsız edecek şekilde davranan kullanıcıların üyelikleri iptal edilir.
4.17. Üyelikleri iptal edilenler 1 yıl süreyle üyelik yaptıramazlar ve hiçbir şekilde tesisten
faydalanamazlar. Tekrarı halinde süresiz olarak tesislerden yararlanamazlar.
4.18. 14 yaşından küçük kullanıcılar Egzersiz Salonunu ve Saunayı kullanamazlar.
4.19. Havuzu kullanmadan önce metal aksesuarların (tel toka, kolye vb.) çıkarılması
zorunludur.
4.20. 18 yaşını doldurmamış kişiler velilerinin yazılı izni ve üye formunda imzası olmadan
üyelik yaptıramazlar. Veliler çocukları adına verdikleri izin yazısı ile tüm sorumlulukları
kendi üzerlerine alır ve tesis kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
4.21. Olimpik Yüzme Havuzundan faydalanmak isteyen kişiler (üyelik ve günübirlik) sağlık
raporu olmadan tesisi kullanamazlar.
4.22. Egzersiz Salonu kullanımında; temiz spor ayakkabısı (koşu bantlarında, halı saha ve
altı tırtıklı ayakkabı kullanılması yasaktır.), ter havlusu, temiz pamuklu t-shirt (atlet giymek
yasaktır.) ,spor kıyafeti kullanmak zorunludur.
4.23. Yüzme bilmeyen üyelerin havuzu kullanmaları sakıncalıdır.
4.24. Egzersiz Salonu, Sauna ve Havuz içerisinde su haricinde gıda ve içecek tüketilmesi
kesinlikle yasaktır. (Tüketilen su şişelerinin Egzersiz Salonu, Sauna ve Havuz içerisinde
bırakılması kesinlikle yasaktır.)
4.25. Üye, kullandığı bölümün kullanım kurallarına ve gerekli spor giyim-malzeme ile ilgili
personelin uyarılarına uymakla yükümlüdür.
4.26.Üyelerimizin üye girişleri otel ana girişinden yapılacak olup vale hizmeti verilecektir.
4.27.Üyelerimizin yanında getirecekleri misafirler için fiyat listemizden %15 indirim
yapılarak faydalanabileceklerdir.
4.28.Otelimiz havuzlarına üyelerimiz dışında bay misafir kabul edilmemektedir.

5.Sorumluluklar:
5.1. Tesis kullanımı sırasında kullanıcıda daha önceden var olan hastalıklara bağlı
oluşabilecek ve yüzme bilmeyen kullanıcıların karşılaşabileceği sağlık sorunlarından
Sandıklı Thermal Park Hotel sorumlu tutulamaz.
5.2. Sandıklı Thermal Park Hotel, kullanıcıların daha güvenli ve daha iyi hizmet
alabilmeleri için bu sözleşme kapsamında yukarıda yer alan hükümlerle ilgili değişiklik
yapabilir, yeni hükümler ekleyebilir veya sözleşmeden gerekli gördüğü hükümleri
çıkarabilir.
5.3. Aile üyeliğinden faydalanan ek üyeler de kullanım kuralları ve sözleşme şartlarına
tabidirler.
6. Üyeliğin Feshi: Yukarıda belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde Sandıklı Thermal Park
Hotel Üyelik Sistemi içerisinde yer alan kullanıcının üyeliğini tek taraflı olarak
sonlandırabilir.
Sandıklı Thermal Park Hotel SPA, Türk Hamamı, Saunalar ve Yüzme Havuzu sözleşmesini
okudum. İş bu sözleşmede yer alan tüm koşullara uyacağımı kabul ediyorum.
Üyeliği Onaylayan
…./…./……….
Adı Soyadı
İmzası

(18 Yaş Altı ise Velisi)

İş bu form aşağıda belirtilen ek belgeler ile geçerlilik kazanır ve üyelik işlemi başlatılır.
Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi
Referans Personel Kimlik Fotokopisi
Evlilik Cüzdanı Fotokopisi (Aile Üyeliği)
Ek Üye Kimlik Fotokopileri (Aile Üyeliği)
Üyelik Bedeli Makbuzu
1 Adet Vesikalık Fotoğraf (Aile üyeliğinde ek üyelere ait birer adet)
Sağlık Raporu (Aile üyeliği ise aile bireylerine ait raporlar)
Velisinin Kimlik Fotokopisi ve İzin Yazısı (18 Yaş Altı Üyelik)

