BOT OKULU KURALLARI
THE RULES OF BOAT SCHOOL
Bot Okulu 4-12 yaş grubu çocuklar için tasarlanmış, tüm güvenlik önlemleri alınmış bir aktivitedir.
Boat school is designed for 4-12 years age group as an activity where all necessery measures
have been taken into account.
Bot Okulu’nun 5 dakikalık ücreti 9TL. Sistemimiz kartlı sistemle çalışmakta olup aktiviteden
tekrar yararlanmak için tekrar sıraya geçmeniz gerekmektedir.
The price for 5 minutes is 9TL, our system is operating by a card system and to reactivate your
card it is necessery to re enter the queue.
Bot Okulu’nda çocuklar için aktivite sırasında tehlikeli olabilecek toka, gözlük, oyuncak vb materyallerle girilmesi yasaktır.
It is not allowed to enter the boat school with accessories such as hairpin, eyeglasses, or any
kind of toys that might be dangerous for children during the activity.
İçeriye yiyecek ve içecek sokulmasına çocuklarımız sağlığı için izin verilmemektedir.
For your child's own safety, it is prohibited to enter the ground with food or drink.
Platform üzerinden sırayla çocuklar alınarak botlara bindirileceklerdir.
The children will be taken from the platform and transfer the boat by an instructor within an
order.
Bot okulu’na görevli personel olmadan girilmesi tehlikeli ve yasaktır.
It is dangerous and also forbidden to enter the boat school without an instructor in charge.
Botlar üzerinde ayağa kalmak veya suyla temasa geçmek tehlikeli ve yasaktır. Katılımcıların
suya girmesi yasaktır.
It is dangerous and also forbidden to stand up or try to be in contact with water while on the
boat. Participants are not allowed to enter the water.
Ebeveynlerin çocukları aktiviteye başladıktan sonra eğitmenlerimize müdahale etmemeleri
önemle rica edilir.
We kindly request from parents not to intervene with our instructors once the activity has
begun.

İYİ EĞLENCELER DİLERİZ…
WE HOPE YOU ENJOY YOUR TIME......

MACERA KÖPRÜSÜ KURALLAR
THE RULES OF MACERA KOPRUSU
Macera Köprüsü boyu 130 cm.den uzun olan 7 yaş ve üzeri tüm konuklarımız için tasarlanmış
bir aktivite alanıdır. Bu aktiviteyle amacımız herkesin eğlenceli bir deneyim yaşamasını sağlamaktır.
Macera Koprusu is an activity ground, which is desinged for our guests, who aged over 7 and
130 cm height. With this activity, our aim is to ensure an enjoyable experience for all of our
visiters.
Aktivite alanımız Avrupa Birliği EN 15567 güvenlik sertifikasına sahiptir.
The activity ground has EN 15567 safety certificate.
Macera Köprüsü’ne görevli ekip arkadaşımız olmadan girilemez.
It is prohibited to enter the ground without one of our team members accompaning your
child.
Aktivitenin son parkuru olan atlayıştan atlarken ellerinizi bırakmanız yasaktır.
It is strickly forbidden to let your hands off, while jumping from the last step of the activity.
Aktiviteye koruyucu kemerlerinizi ve kasklarınızı takmadan başlamanız mümkün değildir. Yetkili kişi koruyucu kemerleri ve kaskı tam olarak uygun hale getirip, gerekli bilgileri size ilettikten
sonra aktiviteye başlanmalıdır.
It is not possible to begin the activity without puting on your security belts and helmets. The
person, who is on duty, shall transmit you all necessery information and adjust the security belt
and the helmet, then you can initiate the activity.
Lütfen alana girmeden önce üzerinizden düşebilecek ve aktivite sırasında sizin için tehlike arz
edebilecek tüm aksesuarları (küpe,saat,kolye v.b) çıkarınız.
Please take off all accessories before you enter the ground,which may cause danger for you
and also may drop such as earrings, watch, necklace etc...
Macera Köprüsü’ne aynı anda 3 kişi katılabilmektedir.
3 people at the same time can participate in Macera Koprusu.
Macera Köprüsü’nde iki kullanım hakkı 12 TL olarak ücretlendirilmiştir.
Price for two uses in Macera Koprusu is charged as 12TL
Ebeveynlerin çocukları aktiviteye başladıktan sonra eğitmenlerimize müdahale etmemeleri
önemle rica edilir.
We kindly request from parents not to intervene with our educators once the children have
began the activity.

İYİ EĞLENCELER DİLERİZ…
WE HOPE YOU ENJOY YOUR TIME......

MACERA DUVARI KURALLARI
THE RULES OF TIRMANMA DUVARI
Tırmanma Duvarı boyu 130 cm.den uzun olan 7 yaş ve üzeri tüm konuklarımız için tasarlanmış
bir aktivite alanıdır. Bu aktiviteyle amacımız herkesin eğlenceli bir deneyim yaşamasını sağlamaktır.
Tirmanma Duvari is an activity, which is desinged for our guests, who aged over 7 and 130 cm
height. With this activity, our aim is to ensure an enjoyable experience for all of our visiters.
TIRMANMA DUVARI’NDAN İNERKEN SIRTINIZI DUVARA DÖNMENİZ TEHLİKELİ VE YASAKTIR.
While you are coming down from Tirmanma Duvari, it is dangerous and also prohibited to turn
your back to the wall.
Tırmanma Duvarı’na görevli eğitmenler olmadan girilemez.
You can not enter Tirmanma Duvari without instructors in charge.
Aktivitemiz 3 kulvardan oluşmakta 6,5 metreye kadar yükselmektedir.
Our activity is composed of three tracks and goes up to 6.5 meters.
Aktiviteye koruyucu kemerlerinizi ve kasklarınızı takmadan başlamanız mümkün değildir. Yetkili eğitmenimiz koruyucu kemerleri ve kaskı tam olarak uygun hale getirip,gerekli bilgileri size
ilettikten sonra aktiviteye başlanmalıdır.
It is not possible to begin the activity without puting on your security belts and helmets.Our
staff shall transmit you all necessery information and adjust the security belt and the helmet,
then you can initiate the activity.
Lütfen alana girmeden önce üzerinizden düşebilecek ve aktivite sırasında sizin için tehlike arz
edebilecek tüm aksesuarları (küpe,saat,kolye v.b) çıkarınız.
Please take off all accessories before you enter the ground,which may cause danger for you
and also may drop such as earrings, watch, necklace etc...
Tırmanma Duvarı’na aynı anda 3 kişi katılabilmektedir. Her kulvarda 1 kişi bulunabilir. Her bir
kulvarın sonunda bulunan hedeflere basıldıktan sonra katılımcı kendini yukarıda bağlı bulunduğu sistem kontrolünde serbest bırakabilir.
3 people at the same time can participate at Tirmanma Duvari. Only one person is allowed at
each track. After reaching the target which is placed at the end of the track, participants can
release themselves in control of system, that are tied at the top.
Ebeveynlerin çocukları aktiviteye başladıktan sonra eğitmenlerimize müdahale etmemeleri
önemle rica edilir.
We kindly request from parents not to intervene with our educators once the children have
begun the activity

İYİ EĞLENCELER DİLERİZ…
WE HOPE YOU ENJOY YOUR TIME......

MACERA ORMANI KURALLARI
THE RULES OF MACERA ORMANI
Macera Ormanı 6-12 yaş arasındaki konuklarımız için hazırlanmış, tüm güvenlik ve hijyen önlemleri alınmış, içerisinde kaydırakların,
top havuzlarının, trampolinlerin ve elektronik oyuncakların bulunduğu çocuk gelişimci eğitmenlerimizin görev aldığı yumuşak oyun
alanıdır.
Macera Ormani is a soft playground, where our innovative educators participate in. The playground is designed for guests aged between 6-12 and fully organized with trampoline, ball pool, sliders and many electronic games by taking into consideration all safety
and hygiene measures.
Macera Ormanı’na giriş; kartlı sistemle sağlanmaktadır. Kartınızdan 1 saat için düşülen ücret, 70 dakikanın sonunda çocuğunuzu
oyun alanından almamış olmanız halinde her yarım saat için ekstra ücretlendirme olarak kartınızdan düşülecektir. Süre takibi ebeveynlerin sorumluluğundadır.
The entrance to Macera Ormani is activated by a card system. You are charged for an hour and system allows delays upto 10 minutes.
However, after 70 minutes, if you still fail to collect your child, system automatically will charge you for another half an hour. Time follow-up is under parents ' responsibility
Çocuklarınızın güvenliği için oyun alanına girilirken bilgileriniz alınmaktadır. Turnikede görev alan ekip arkadaşımızın size vereceği
bilgi formunu lütfen kaybetmeyiniz. Çocuğunuzu almaya geldiğinizde bu bilgi formunun görevli arkadaşlarımıza teslim edilmesi zorunludur.
For your own child safety , during each entrance, your contact details are to be asked by one of our team members. Please do not
lost the information form given by our team-mate in charged at toolgates. When you return to pick up your child, it is mandatory to
hand over this forms to our team member who is on duty at toolgate.
Lütfen bilgi formunu aldıktan sonra, telefon numaranızı kontrol ediniz.
Please check out your phone number once you have filled in the information form for easy access.
Çocuklarınızın sağlığı ve bilek burkulmalarının önlenmesi için oyun alanına sadece çorapla giriş yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Alana çorapsız giriş yapılması uygun değildir.
The access to the ground can only be allowed with socks. This is essential for your childs' health and to avoid ankle sprain. Therefore,access without socks is not applicable.
Çocuklar için tehlike arz edebilecek toka, gözlük, oyuncak, yüzük, kolye vb kişisel eşyalarla girilmesi yasaktır. Çocuklarınızda bulunan
altın vb değerli eşyaların kaybolmasından Macera Adası sorumlu tutulamaz. Lütfen çocuklarınızın kıymetli eşyalarını oyun alanına girerken üzerlerinden çıkarınız.
It is forbidden for your child to carry any personel belongings during the entrance to the ground, which can give harm to children
such as necklace, ring, eyeglasses, hairpin etc. Also, Macera Adasi will not take any responsibility for lost of your Valuable belongings.
Therefore, please remove any precious article before you leave your child to the playground.
Oyun alanına yiyecek ve içecekle girilmesi uygun değildir.
It is not applicable to enter the playground with food or drink.
Oyun alanında bulunan trampolinlerde sadece birer çocuk zıplayabilir.
Trompolines, placed in the ground are only for one childs' jump at a time.
Kaydıraklardan ters çıkılması kazaya sebebiyet vermemek açısından yasaktır.
Exiting the opposite side of sliders are prohibited not to cause any accident.
Oyun alanımız fiziksel aktiviteye dayalı bir alan olduğundan, çocukların terleyebilecekleri göz önünde bulundurulmalı ve yedek
kıyafet getirilmesi önerilmektedir.
Playground is an area based on physical activity, taking into consideration of your child's perspiration, we recommend you to carry
some spare clothing.
İhtiyaç duyulması halinde çocuklar lavaboya, eğitmenlerimiz eşliğinde götürülmektedir.
In case of any need of toilet, your child will be accompanied by our educatos.
Ebeveynlerin oyun alanına girmesine müsaade edilmemektedir. Lütfen çocuklarınızı oyun alanına teslim ettikten sonra, eğitmenlerimize ve çocuklarınıza güveniniz....
Parents are not permitted to enter the playground. Please fell confident with your child and our educators once you deliver your
child to the ground.

İYİ EĞLENCELER DİLERİZ…
WE HOPE YOU ENJOY YOUR TIME......

MACERA DENİZİ KURALLARI
THE RULES OF MACERA DENIZI
Macera Denizi 0-6 yaş arası konuklarımız için hazırlanmış, tüm güvenlik ve hijyen önlemleri alınmış, içinde kaydırağın, top havuzunun ve
çocukların bilişsel ve duyuşsal zekalarının gelişmesine yardımcı olacak oyuncakların bulunduğu çocuk gelişimci eğitmenlerimizin görev
aldığı yumuşak oyun alanıdır.
Macera Denizi is desinged for our guests aged between 0-6, and fully organised with all safety and hygiene measures. It is a soft playground where our innovative educators are on duty to help to develop children's cognitive and emotional intellegences with many tolls
such as sliders, ball pools.
3 yaş ve altı çocukların oyun alanına ebeveynleri ile birlikte girmeleri gerekmektedir.
It is necessery for children aged below 3 to enter the playground with their parents.
Macera Denizi’ne giriş; kartlı sistemle sağlanmaktadır. Kartınızdan 1 saat için düşülen ücret, 70 dakikanın sonunda çocuğunuzu oyun alanından almamış olmanız halinde her yarım saat için ekstra ücretlendirme olarak kartınızdan düşülecektir. Süre takibi ebeveynlerin sorumluluğundadır.
The entrance to Macera denizi is activated by a card system. You are charged for an hour and system allows delays upto 10 minutes.
However, after 70 minutes, if you still fail to collect your child, system automatically will charge you for another half an hour.
Time follow-up is under parents ' responibility.
Çocuklarınızın güvenliği için oyun alanına girilirken bilgileriniz alınmaktadır. Turnikede görev alan ekip arkadaşımızın size vereceği bilgi
formunu lütfen kaybetmeyiniz. Çocuğunuzu almaya geldiğinizde bu bilgi formunun görevli arkadaşlarımıza teslim edilmesi zorunludur.
For your own child safety , during each entrance, your contact details are to be asked by one of our team members. Please do not lost
the information form given by our team-mate in charged at toolgates. When you return to pick up your child, it is mandatory to hand
over this forms to our team member who is on duty at toolgate.
Lütfen bilgi formunu aldıktan sonra, telefon numaranızı kontrol ediniz.
Please check out your phone number once you have filled in the information form for easy access.
Çocuklarınızın sağlığı ve bilek burkulmalarının önlenmesi için oyun alanına sadece çorapla giriş yapılması zorunluluğu bulunmaktadır.
Alana çorapsız giriş yapılması uygun değildir.
The access to the ground can only be allowed with socks. This is essential for your childs' health and to avoid ankle sprain. Therefore,access without socks is not applicable.
Çocuklar için tehlike arz edebilecek toka, gözlük, oyuncak, yüzük, kolye vb kişisel eşyalarla girilmesi yasaktır. Çocuklarınızda bulunan
altın vb değerli eşyaların kaybolmasından Macera Adası sorumlu tutulamaz. Lütfen çocuklarınızın kıymetli eşyalarını oyun alanına girerken üzerlerinden çıkarınız.
It is forbidden for your child to carry any personel belongings during the entrance to the ground, which can give harm to children such
as necklace, ring, eyeglasses, hairpin etc. Also, Macera Adasi will not take any responsibility for lost of your Valuable belongings. Therefore, please remove any precious article before you leave your child to the playground.
Oyun alanına yiyecek ve içecekle girilmesi uygun değildir.
It is not applicable to enter the playground with food or drink.
Kaydıraklardan ters çıkılması kazaya sebebiyet vermemek açısından yasaktır.
Exiting the sliders from the opposite side is not allowed not to cause any accident.
Oyun alanımız fiziksel aktiviteye dayalı bir alan olduğundan, çocukların terleyebilecekleri göz önünde bulundurulmalı ve yedek kıyafet
getirilmesi önerilmektedir.
As our playground is based on physical activity, we recommend parents to carry some spare clothing in consideration of their child's
perspiration.
İhtiyaç duyulması halinde çocuklar lavaboya, eğitmenlerimiz eşliğinde götürülmektedir.
In case of any need of toilet, children will be accompanied by one of our educators.
3 yaş üzeri minik misafirlerimizin ebeveynleriyle oyun alanına girmelerine müsaade edilmemektedir. Lütfen çocuklarınızı oyun alanına
teslim ettikten sonra, eğitmenlerimize ve çocuklarınıza güveniniz…. Unutmayalım ki; bu yaş grubu çocukların kendilerini özgürce ifade
edebildikleri ve öğrenmeye en açık oldukları zaman dilimi oyun oynadıkları sürelerdir…
Parents of our little guests over the age 3 are not permitted to enter the playground . Please feel confident with your child and our educators once you deliver your child to the ground ..... Let's not forget that, this age group of children can express themselves freely and
the time of play is the period that they are the most open to learn.......

İYİ EĞLENCELER DİLERİZ…
WE HOPE YOU ENJOY YOUR TIME......

