
İstanbul Barosu Bakırköy Hizmet Binası Oyun Kulübü 
 

KULLANIM ŞARTLARI  
KABUL FORMU 

Tarih : ……/……/201… 

    Saat     : …… : …… 

İşbu form, İstanbul Barosu Bakırköy Hizmet Binası Oyun Kulübü bünyesine teslim edilecek 
çocukların velilerinin uyması ve dikkat etmesi gereken kuralları ve velilerin sorumluluklarını, 
düzenlemek amacıyla taraflarca imza altına alınmıştır. 

VELİ, oyun alanına çocuğunu teslim eden katılımcı kişidir.  

KULÜP, oyun alanında hizmet gösteren ticari tüzel kişilik olan Yağmur Çocuk Eğlence 
Hizmetleri Ltd. Şti.’dir.  

A- VELİ VE ÇOCUĞA İLİŞKİN BİLGİLER 

Aşağıda yer alan bilgiler veli tarafından bizzat yazılmak suretiyle doldurulmuş olup, eksik veya 
hatalı bilgiler nedeniyle oluşabilecek durumlardan KULÜBÜN hiçbir sorumluluğu olmayacağı 
VELİ tarafından kabul, beyan ve taahhüt edilmiştir. 
 

VELİNİN;  ÇOCUĞUN;  

ADI SOYADI ………………………………………………. ADI SOYADI ………………………………………………. 

TC KİMLİK NO  TC KİMLİK NO  

DOĞUM TARİHİ ....../….../19…….. DOĞUM TARİHİ ....../….../19…….. 

GSM NO  CİNSİYETİ  

ADRESİ  KAN GRUBU  

YAKINLIK   ÖZEL HALİ  

BARO SİCİL NO  
ACİL DURUMDA 
ARANACAK KİŞİ  
ADI SOYADI 

 

E-POSTA  
ACİL DURUMDA 
ARANACAK KİŞİ  
TELEFON NO 

 

 
                              İMZA 



B- ÇOCUĞU TESLİM ALMASINA İZİN VERİLEN DİĞER YETİŞKİN 
VELİ aşağıda kimlik ve iletişim bilgileri bulunan kişinin de çocuğu teslim alabileceğini 
beyan etmektedir. 
ADI SOYADI  : 
CEP TELEFONU : 
 

C- KURALLAR 

VELİ aşağıda açıklanan tüm kurallara uygun davranacağını beyan ve taahhüt eder: 

1- KULÜP tarafından verilecek oyun ve gözetim hizmetlerinden yalnızca İstanbul Barosu 
üyeleri ve çalışanlarının çocuk ve/veya torunları faydalanabilir. KULÜP tarafından 
gerçekleştirilen hizmetler ÜCRETSİZDİR. 

2- Oyun alanından her bir çocuk bir işgünü içerisinde en fazla 3 saat boyunca 
faydalanalabilir. Süre sonunda velinin çocuğu teslim alması gerekmektedir. Olası 
mecburi ve beklenilmeyen gecikmelerde oyun alanı yöneticisi aşağıda yer alan iletişim 
numaraları aracılığı ile bilgilendirilecektir. Kulüpten faydalanma süresi boyunca 
çocuğunu 3 gün geç teslim alan velilerimizin kaydı silinecektir.  

3- Oyun alanından yalnızca 3-5 yaş arasındaki çocuklar faydalanabilir. VELİ teslim ettiği 
çocuğun zihinsel ve bedensel gelişimin kulüp içerisinde verilecek oyun ve gözetim 
hizmetlerine uygun olduğunu, çocuğun kendi özbakım ihtiyaçlarını belirtebildiğini 
beyan ve taahhüt eder. 

4- Oyun alanı yıl boyunca Resmi Tatil ve Ulusal Bayramlar dışında hafta içi hergün 09:00 
ile 16:45 saatleri arasında hizmet vermektedir. VELİ teslimden itibaren 3 saat sonunda 
ya da en geç 16:45 itibarı ile çocuğunu teslim almak zorundadır. 

5- Oyun alanında çocukların vakitlerini değerlendirmeleri, gözetmenler eşliğinde oyun 
oynamaları, resim, boyama, kesme, yapıştırma, hikaye okuma, vs. etkinlikler 
gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır. Oyun alanında kesinlikle eğitim, beslenme, uyku 
gibi hizmetler sunulmamaktadır.  

6- Oyun alanında asgari hijyen ve güvenlik önlemleri alınmış olup, çocukların gözetimleri 
sağlanmaktadır. Buna rağmen VELİ çocuğunu KULÜP’e her türlü sorumluluk 
kendisine ait olmak şartı ile teslim ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

7- Oyun alanında meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda kulüp görevlisi işbu 
formda belirtilen GSM numaralarından ilgili kişiye ulaşacak ve bilgi verecektir. Küçük 
müdahaleler gerektiren durumlarda Veli, oyun alanı görevlisine müdahale hakkını 
peşinen verdiğini kabul eder. Derhal bilgi verme dışında KULÜBÜN hiçbir 
sorumluluğu olmayacağını VELİ peşinen kabul eder. 

Yukarıda yer alan kullanım şartlarını okudum. Kurallara uygun davranmayı, kabul, 
beyan ve taahhüt ediyorum.          

 
 VELİ İMZA 
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