
“Scheiblerplatz” barbekü alanı için 
KULLANIM KURALLARI 

Lütfen: 
• sadece sunulan barbekü ve ateş çukurlarını kullanın. Ek mangal ve ateş 

yeri kurulumuna izin verilmez!   
• mahalleyi dikkate alın: gürültüden ve gereksiz duman gelişiminden 

kaçının (odunla değil, sadece kömürle ızgara yapın)! 
• bulmak istediğiniz gibi yerden ayrılın:  

o Çöplerini  yanınıza eve  götürün! 
o kullanımdan sonra masaları ve ızgarayı temizleyin ve kül ve kömür 

kalıntılarını sağlanan kül kabına atın! 
• bu birkaç kurala uyun, böylece birçok insan bu barbekü alanının tadını 

uzun süre çıkarabilsin!  
 

d kkat: 
• Barbekü alanı sadece 8.00-22.00 saatler  arasında kullanılab l r. 
• Barbekü alanının kullanımı kend  r sk n z altındadır.  
• Izgara ve ateş çukuru sürekl  zlenecekt r. 
• B r yangını söndürmek ç n uygun malzeme sağlanmalıdır (kum, yangın 

söndürücü, söndürme battan yes ). 
• Izgarayı suyla söndürmey n, su buharı neden yle yanma tehl kes  var! 
• Çadır kurma ve kamp yapma yasaktır. 
 

Mangal keyifinin tadını çıkarın! 
 

Acil durumlarda: 112 itfaiye ve ambulans 

 
 

 



“Scheiblerplatz” barbekü alanı için 
KULLANIM SÖZLEŞMESİ 

 
Bu vesileyle onaylıyorum 

soyad:............................................................................... 
ad:.................................................................................... 
adres:............................................................................... 
Tel.................................................................................... 

“Scheiblerplatz” barbekü alanı için kullanım kurallarını ve gizlilik politikasını okudum ve 
barbekü alanını şu koşullarda kullanacağım:  

............................................. (tarih) 
Kendimi şöyle adadım: 

- Grubumun tüm kurallara uyacaklarına dah  sorumluluk üstlen yorum 
- 50 € depoz to olarak yatırıyorum. Barbekü alanını tem z ve düzenl  bıraktıktan sonra 

parayı ger  alırım (ızgara fırçalanmış olacak, küller kül kaplarına küreklenm ş olacak, 
çöpler kalmayacak, masalar tem zlenm ş olacak). Aynı anda ödünç alınan tüm eşyaları 
(anahtarlar, barbekü kaseler  vb.) tem z durumda ade ed lecek.  

- Bunun kanıtı olarak, grubum tarafından kullanılmadan önce ve kullandıktan sonra 
barbekü alanının fotoğrafını çeker m.  

- Yer  grubum tarafından tem z bırakılmamışsa veya ona zarar ver lm şse, şeh r şler  
h zmet n tarafından yapılan temizlik ve onarım mal yet n  öderim. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aşağıdaki malzeme ödünç aldım:  

 Anahtar  ızgara kaseleri (sayı: ...) 

 Izgara eldiveni  Izgara pas fırçası  söndürme battaniyesi 

 
İade edilecek tarihi......./......./ 20........, .......:...........saati 

 
Eupen, ..................... (tarih) 

 
Barbekü alanı kullanıcısının İmzası: .............................................. 
 
Malzeme verilmiş ve depozito alınmış:  

........................................................................ 
Ekipman ödünç hizmeti - ad ve İmza 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gizlilik ilkesi:  
Eupen şehri, Scheiblerplatz'daki barbekü alanının kullanımını organize edebilmek için verilerinizi işler.  
Sadece işleme için gerekli veriler (soyadı, ad, telefon numarası ve adres) işlenir. Veriler sizinle iletişim kurmak 
için kullanılacaktır. Verileriniz projenin sonuna kadar gizli kalacak (barbekü alanı kullanım süresi) ve 
ardından silinecektir. Veriler üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.  
Eupen Şehri, 27 Nisan 2016'nın 2016/679 sayılı Genel Veri Koruma Yönetmeliği (AB) uyarınca verilerinizin 
sorumlu işlemcisidir. Bu verileri yalnızca belirtilen amaç ve süre için kullanır. Bu nedenle kişisel haklarınıza özel 
ilgi gösteriliyor. Veri koruma görevlimize datenschutz@eupen.be'dan ulaşabilirsiniz.  
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