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SANDIKLI THERMAL PARK RESORT SPA & CONVENTION CENTER 

YÜZME KURSU ÜYE KAYIT FORMU 
Sayın Üyemiz; 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca SPA & WELNESS üyelerimizin ve velilerinin kişisel verileri, 
veri sorumlusu olarak Sandıklı Thermal Park Resort SPA & Convention Center tarafından açık, meşru 

amaçlarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmektedir. 

Kişisel bilgilerinizi siz üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek, acil durumları yönetebilmek, ihtiyaç 
halinde iletişim kurmak, üyelerimizle iletişimi geliştirebilmek amacıyla, gereksinimleri ve ilgi alanlarını 

anlayabilmek, tanıtımetkinlik yönetimi faaliyetlerini yürütebilmek, kanuni yükümlülüklerimizi yerine 
getirebilmek amacıyla üyelerimizden talep etmekteyiz. Gerekli kılınması durumunda ve gerekli tedbirler 

alınmak sureti ile ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecektir. 

Ġşlenen Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; Ad, soyadı, Doğum Tarihi, T.C. Kimlik numarası, 
telefon numarası, e-posta adresi, adres, Yasal Velisi Adı Soyadı, Yakınlık Derecesi, Acil Durumlarda 

Aranılacak Kişi Adı Soyadı, Acil Durumlarda Aranılacak Kişi Tel Numarası, özel nitelikli veriler (sağlık 
verisi, hastalık, hamile, alerjiler gibi verilerdir.) 

Dilediğiniz zaman bize başvurarak; kişisel verilerinizin kullanılma amacını, haklarınızı da web 
adresimizde ilgili bölümde bulunan www.sandikliparkhotel.com/kvkk linkinde yer almaktadır. 

 

ÜYELİK BİGİLERİ  

Üye No  

Dönem Tarihleri  

Adı-Soyadı  

Doğum Tarihi  

T.C. Kimlik No  

Tel No/E-posta  

Adres  

Yasal Velisi Adı Soyadı  

Yakınlık Derecesi  

Acil Durumlarda Aranılacak Kişi Adı Soyadı  

Acil Durumlarda Aranılacak Kişi Tel No  
 

✓ Bir dönem kayıt ücreti 1.250,00 TL 

✓ Fiyatlarımıza K.D.V. dâhil olup, K.D.V. ve benzeri konularda yapılacak artışlar fiyatlara yansıtılacaktır. 

✓ Kursiyerlerimiz, açık su hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabilecektir. 

✓ Yüzme kursu üyelerimizin velileri Thermal Spa Merkezinde kişisel bakım, çamur masaj, detoks, doktor balık, 

ozon, kese köpük vb. uygulamalarda ve hamam havuz kullanımında % 15 indirim hakkına sahiptir. 
✓ Yüzme kursumuz toplamda 10 (on) gündür ve hafta sonunu kapsamamaktadır. 

Üyeliklerde kişi başı ücretlendirme yapılmaktadır.  
 
Sandıklı Thermal Park Resort SPA & Convention Center Yüzme Kursu üyelik sözleşmesini okudum ve kabul 
ediyorum. Üyelik işlemlerimin yapılmasını istiyorum. 

FORMU TESLĠM ALAN PERSONEL  

ÜYELĠĞĠ ONAYLAYAN  

TARĠH  

AD - SOYAD  

ĠMZASI (KATILIMCI VELĠSĠ)  

 

AĠT OLDUĞU DÖNEM  
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SANDIKLI THERMAL PARK RESORT SPA & CONVENTION CENTER 

YÜZME KURSU ÜYE SÖZLEŞMESİ 

1. Sözleşmenin Tanımı: 

Bu sözleşme, Sandıklı Thermal Park Resort Spa & Convention Center SPA, TÜRK HAMAMI, SAUNA VE 

YÜZME HAVUZU üyelik sistemi ve kullanımına ait teknik ve idari esasları kapsamaktadır. 

Üye: Sandıklı Thermal Park Resort Spa & Convention Center SPA, TÜRK HAMAMI, SAUNA VE YÜZME 

HAVUZU’nu kullanmak üzere üyelik sistemine dahil olan kullanıcıyı ifade eder. 

Tesis: Sandıklı Thermal PARK Hotel SPA, TÜRK HAMAMI, SAUNA VE YÜZME HAVUZU’ nu ifade eder. 

2. Amaç: 

Bu sözleşmenin amacı Sandıklı Thermal Park Resort Spa & ConventĠon Center YÜZME KURSU 

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: 

3.1. Üyelik sistemine dahil olabilmek için, üyelik tipine ait belirlenen üyelik ücretinin ödenerek gerekli 

evrakların ibrazı zorunludur. 

3.2. Üyelik süresi; 

1. Dönem :20 Haziran-1 Temmuz  2022 

2. Dönem : 18 Temmuz- 29 Temmuz 2022   

3. Dönem : 01 Ağustos- 12 Ağustos 2022 tarihlerini kapsamaktadır. 

3.3.Üyelik süresi sona ermeden herhangi bir nedenle üyeliğin iptal edilmesi ya da sona erdirilmesi 

durumunda, üyeye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. 

3.4. 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. 

3.5. Altı (06) yaşını doldurmamış çocuklar üyelik sistemine dahil olamazlar. 

3.6. Sandıklı Thermal PARK Hotel YÜZME KURSU, üyelik sisteminin işleyişi ve ücretlendirilmesi ile ilgili 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

4. Kullanım Koşulları: 

Üyelerin tesisten yararlandıkları süre boyunca uymakla yükümlü oldukları koşullar aşağıda 

sıralanmıştır: 

4.1. Yüzme kursu  

11:30-15:30 saatleri arasında gerçekleşmektedir. 

4.2. Üyeler, son seans bitiş saatinden sonra hizmetlerden yararlanamaz ve nöbetçi personel tarafından 

tesise giriş ve çıkış kapatılır. 

4.5. Tesis personeline hakaret eden, kaba kuvvet uygulayan ve tesis personelinin görevini icra etmesini 

engelleyen kişilerin üyelikleri iptal edilir. 

4.4. Tesis içerisine getirilen her türlü değerli eşya ile ilgili sorumluluk üyeye aittir. Bu tür eşyaların 

kaybolması, arızalanması gibi durumlarda Sandıklı Thermal Park Resort SPA & Convention Center 

sorumlu tutulamaz. Buna karşılık, üyeler resepsiyon bölümündeki emanet dolaplarından, soyunma 

odalarında yer alan soyunma dolaplarından ve kilitli kasalardan yararlanabilirler. Seans bitiminde 

kullanıcılar kendilerine verilen dolap anahtarlarını iade ederler. Anahtarını kaybeden üyeden anahtar 

bedeli yirmi ( 20 ) Türk Lirası tahsil edilir. 

4.5. 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. 

4.6. Üyeler, tesisin kullanımına ilişkin duyuru panolarında ilan edilen ve personelin kendilerine 

bildirdikleri kurallara uymak zorundadırlar. 

4.7. Tesis içerisinde kapalı alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle sigara içilemez. 

4.8. Kafeterya dışında kalan tesis içerisindeki kapalı alanlarda gıda maddesi tüketilemez. Spa merkezi 
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mekânlarında cam ve benzeri servis ürünleri ile hizmet verilmez. 

4.9. Tesis kullanımı sırasında, kullanım kurallarına aykırı hareket eden, diğer kullanıcıları rahatsız 

edecek şekilde davranan kullanıcıların üyelikleri iptal edilir. 

4.10. Havuzu kullanmadan önce metal aksesuarların (Tel, Toka, Kolye vb.) çıkarılması zorunludur. 

4.11.Üyeliğe kabul, 06-15 yaş aralığını kapsadığı için velilerinin yazılı izni ve üye formunda velinin 

imzası olmadan üyelik işlemleri başlamaz. Veliler, çocukları adına verdikleri izin yazısı ile tüm 

sorumlulukları kendi üzerlerine alır ve tesis kurallarını kabul etmiş sayılırlar. 

4.12.Öğrencinin eğitim süresince kurs yerinde başına gelebilecek kaza vb. durumlarda tüm yasal 

sorumluluklardan öğrencinin kendisi mesuldur. Ġşletme herhangi bir sorumluluk altında değildir. 

4.13.Üyelerimizin, üye girişleri otel ana girişinden yapılacak olup belirlenen saatlerde ücretsiz transfer 

hizmeti verilecektir. 

4.14.Otelimiz havuzlarına üyelerimiz dışında bay misafir kabul edilmemektedir. 

5. Sorumluluklar: 

5.1. Tesis kullanımı sırasında kullanıcıda daha önceden var olan hastalıklara bağlı oluşabilecek sağlık 

sorunlarından Sandıklı Thermal Park Resort SPA & Convention Center tutulamaz. 

5.2. Sandıklı Thermal Park Resort SPA & Convention Center, 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. 

6. Üyeliğin Feshi: 

Yukarıda belirtilen hükümlere uyulmadığı takdirde Sandıklı Thermal Park Resort SPA & Convention 

Center YÜZME KURSU üyelik sistemi içerisinde yer alan kullanıcının üyeliğini tek taraflı olarak 

sonlandırabilir. 

Sandıklı Thermal Park Resort SPA & Convention Center YÜZME KURSU üç (3) sayfa ve altı (6) 

maddeden oluşan üyelik sözleşmesini okudum. Ġş bu sözleşmede yer alan tüm koşullara uyacağımı 

kabul ediyorum. Velisi olduğum kişinin tüm sorumluluklarını üstlendiğimi beyan ederim. 

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin Aydınlatma Metnini okuduğumu ve 

anladığımı kabul ediyorum. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen 

amaçlarla işlenmesine ve aydınlatma metninde belirtilen kişilerle ve belirtilen amaçlarla paylaşılmasına 

açık rıza gösteriyorum. 

               

            … / … /2022 

             Adı Soyadı 

             Ġmza 

 

 

 

Ġş bu form aşağıda belirtilen ek belgeler ile geçerlilik kazanır ve üyelik işlemi başlatılır.  

Üye T.C. Kimlik Fotokopisi,  

Üyelik Bedeli Makbuzu,  

2 Adet Vesikalık Fotoğraf,  

Velinin Kimlik Fotokopisi ve İzin beyan Yazısı 


