Regulamin ściany wspinaczkowej
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Osoby korzystające z ścianki wspinaczkowej i/lub bulderowej bezwzględnie obowiązuje regulamin
ścianki wspinaczkowej, ścianki bulderowej oraz regulamin hali prowadzonej przez firmę „Natura-Flos”
Spółka z o.o. - „Skarpa” Centrum Sportu.
W niniejszym regulaminie słowo „ścianka” należy rozumieć, jako ścianka wspinaczkowa oraz ścianka
bulderowa.
Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zgłosić się do recepcji (1 piętro), uiścić opłatę,
zapoznać się z regulaminami obowiązującymi w obiekcie, oraz podpisać stosowne oświadczenia.
Odpłatność za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej i bulderowej jest zgodna z cennikiem dostępnym w
recepcji.
Wykupiony bilet lub karnet nie uwzględnia ubezpieczenia. Każdy wspinacz może wykupić ubezpieczenie
we własnym zakresie.
Karnet jest imienny i nie może być odstąpiony osobom trzecim.
Wykupiony bilet/karnet na ściankę wspinaczkową lub/i bulderową jest jednoznaczny z akceptacją
regulaminów obowiązujących w obiekcie „Skarpa” Centrum Sportu. Jednocześnie jest akceptacją ryzyka
związanego ze wspinaczką oraz możliwość i konsekwencją ewentualnego wypadku.
Każdy klient po wykupieniu biletu otrzymuje od personelu opaskę na rękę. Opaskę należy zwrócić do
recepcji przed wyjściem z hali. Zgubienie opaski wiąże się z pobraniem opłaty przez personel w
wysokości 10 zł.
Każdy klient po wykupieniu biletu otrzymuje od personelu kluczyk do szafki na ubrania. Rzeczy osobiste,
przyniesione ze sobą do „Skarpa” Centrum Sportu Klient zobowiązany jest przechowywać w
udostępnionych szafkach, zamykanych na kluczyk. Klient na własną odpowiedzialność pilnuje kluczyka.
Po zakończonym korzystaniu z ścianki, kluczyk należy zwrócić do recepcji przed wyjściem z obiektu.
Zgubienie kluczyka wiąże się z pobraniem opłaty przez „Skarpa” Centrum Sportu w wysokości 30 złotych
w celu wymiany zamka.
Osoby wypożyczający sprzęt wspinaczkowy (uprzęże, przyrządy asekuracyjne, gri-gri, liny lub woreczki
na magnezje) w momencie zagubienia go, są zobowiązane do zwrotu pieniężnej równowartości nowego
sprzętu, tego samego modelu i producenta.
Osoby wspinające się na ściance wspinaczkowej lub/i bulderowej, robią to na własną odpowiedzialność.
Dodatkowo asekurujący ponosi odpowiedzialność za prawidłową asekurację wspinającego się partnera.
Pracownicy oraz firma „Natura – flos” Spółka z o.o. – „Skarpa” Centrum Sportu nie ponoszą
odpowiedzialności za rzeczy przyniesione i pozostawione zarówno w szafkach jak i w obiekcie.
Osoby mające pierwszy raz styczność ze wspinaczką lub, które nie pamiętają podstaw, mają obowiązek
zgłosić się do operatora ściany w celu wstępnego przeszkolenia z zasad asekuracji.
Korzystać ze ściany wspinaczkowej można jedynie w obecności operatora ścianki wspinaczkowej.
Korzystać ze ściany wspinaczkowej lub/i bulderowej mogą:
osoby, które ukończyły 18 rok życia, oraz dostarczyły podpisane „oświadczenie osoby pełnoletniej”
Osoby, które nie ukończyły 18 rok życia, oraz dostarczyły pisemną zgodę rodziców lub prawnych
opiekunów na korzystanie ze ścianki wspinaczkowej. Osoba biorąca odpowiedzialność za osobę
niepełnoletnią musi być obecna na terenie ścianki wspinaczkowej podczas wspinania się osoby
niepełnoletniej.
posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
Rodzice lub opiekunowie prawni podpisując „oświadczenie rodziców wspinających się dzieci” ponoszą
odpowiedzialność, aby dzieci przestrzegały regulaminów, zaleceń personelu oraz za wszelkie wypadki i
kontuzję.
Osoby niewspinające się, mogą przebywać na terenie ścianki jedynie pod warunkiem zachowania
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należytej ostrożności, nie przeszkadzając asekurantom oraz osobom wspinającym się.
Wszyscy użytkownicy ściany powinni stosować w praktyce standardy wspinania i asekuracji
obowiązujące w „Skarpa” Centrum Sportu, w szczególności pamiętać, że:
- linę do uprzęży należy przywiązywać węzłem ósemkowym,
- asekurujemy z przyrządów asekuracyjnych zaakceptowanych przez dyżurującego pracownika ściany
- przy wspinaczce z dolną asekuracją stosujemy wyłącznie linę dynamiczną oraz wpinamy prawidłowo
linę we wszystkie punkty przelotowe (ekspresy) na drodze wspinaczkowej,
- po ukończeniu wspinaczki z dolną asekuracją stanowisko końcowe zakładamy tylko w miejscu
przewidzianym do tego przez producenta ścianki,
- liny statyczne można wykorzystywać tylko do wspinaczki z asekuracją „na wędkę”,
- osoba asekurująca nie powinna oddalać się od ściany na więcej niż 3 metry, jak również stać
bezpośrednio pod osobą wspinającą się,
- osoba asekurująca powinna mieć na stopach prawidłowo założone i zamocowane obuwie.
Na ściance obowiązuje obuwie zmienne.
Na terenie obiektu „Skarpa” Centrum Sportu wolno korzystać tylko z magnezji w kulce lub w płynie. W
przypadku zabrudzenia w/w obiektu poprzez używanie magnezji w proszku osoba, która dopuściła się
zabrudzenia jest zobowiązana do jego usunięcia.
Techniczną obsługę ściany wspinaczkowej (zawieszanie lin, montaż i demontaż chwytów itp.) może
prowadzić tylko pracownik ścianki wspinaczkowej.
Do prowadzenia zajęć wspinaczkowych upoważnieni są jedynie pracownicy zatrudnieni przez firmę
„Natura-Flos” Sp. z o.o.. W przypadku, gdyby zajęcia chciała prowadzić inna osoba, musi posiadać zgodę
w/w firmy do prowadzenia takowych zajęć po okazaniu uprawnień zawodowych.
Osoby użytkujące ścianę zobowiązane są do zgłaszania pracownikowi ścianki wszelkich zauważonych
usterek.
Na strefę zeskoku ściany wspinaczkowej zabrania się umieszczać jakichkolwiek przedmiotów. Zabrania
się również siedzenia, leżenia czy odpoczywania na materacach pod ścianą.
Na terenie ściany obowiązuje zakaz żucia gumy oraz zakaz wspinania się ozdobach umieszczonych na
szyi np. łańcuszki, koraliki itp. Podczas wspinania się nie wolno mieć w kieszeni żadnych przedmiotów
np. telefonu komórkowego, kluczyków itp.
Nad przestrzeganiem porządku czuwa dyżurujący pracownik ścianki wspinaczkowej.
Ilość osób przebywających jednorazowo w strefie wspinaczkowej określa dyżurujący pracownik. W
przypadku, gdyby ilość osób stwarzałaby sytuację zagrożenia dla użytkowników ściany, pracownik
ścianki jest upoważniony do odmowy korzystania z obiektu.
Dyżurujący pracownik ma obowiązek udzielać wszelkich niezbędnych informacji korzystającym ze
ściany. Jest on odpowiedzialny za porządek i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z
obiektu.
Pracownik ścianki ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające
zagrożenie dla siebie lub innych oraz łamiące przepisy porządkowe i przepisy bezpieczeństwa.
Osoby podchodzące do strefy ściany są zobowiązane do zachowania wszelkich niezbędnych środków
ostrożności. Należy zwracać uwagę na inne wspinające się osoby ze szczególnym uwzględnieniem osób
wspinających się z dolną asekuracją.
Dla zachowania bezpieczeństwa nie należy przechodzić ani zatrzymywać się pod wspinającymi się wyżej,
hałasować, przeszkadzać wspinającym się oraz innym osobom przebywającym na terenie ścianki.
Na terenie obiektu wszyscy wspinacze niezależnie od posiadanych kursów wspinaczkowych oraz
trudności pokonywanych dróg podlegają tym samym przepisom.
Wspinacze są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego
stosowne atesty (UIAA, CE, DIN).
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Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinaczy zjeżdżających pod ścianą.
Na terenie ścianki obowiązuje całkowity zakaz używania do asekuracji ósemek zjazdowych oraz
przyrządów działających na takiej samej zasadzie jak powyżej.
Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystywanie sprzętu i
urządzeń dostępnych na hali niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.
Na ścianie można wspinać się bez asekuracji tylko do 2 metrów nad podłoga (do czerwonej przerywanej
linii).
Zabrania się wspinania w układzie "jeden pod drugim".
„Skarpa” Centrum Sportu nie zwraca pieniędzy za niewykorzystane treningi zakupione w karnecie oraz
nie stanowią one podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu.
Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. „Skarpa” Centrum
Sportu jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być nieczynna w okresie świątecznym oraz podczas
organizacji zawodów, imprez itp.
Na terenie „Skarpa” Centrum Sportu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania
alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących - sterydów, narkotyków i
innych środków odurzających.
Po każdych zajęciach należy odłożyć sprzęt będący własnością „SKARPA” Centrum Sportu w
przeznaczone do tego miejsce.
Użytkowanie sal, urządzeń sportowo- rekreacyjnych i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich
przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami,
w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia.
Osoby przebywające na terenie „Skarpa” Centrum Sportu, zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję
i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego słownictwa, agresywnego zachowania
lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu nie będą wpuszczane na teren hali.
Za dewastacje rzeczy należących do „Skarpa” Centrum Sportu oraz wszelkie świadome działanie na jego
szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie i/lub finansowo.
W sytuacji zakazu korzystania z ścianki, niezwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu.
„Skarpa” Centrum Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, oraz Instruktora.
Aby uzyskać fakturę za usługi świadczone przez „Skarpa” Centrum Sportu prosimy o pozostawienie
pełnych danych odbiorcy. Faktury wydawane są w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi - do odbioru w
recepcji „Skarpa” Centrum Sportu.
Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać pisemnie w recepcji.
Firma „Natura-Flos” Spółka z o.o. - „Skarpa” Centrum Sportu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie
zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.
Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do pracowników ściany oraz osób
zarządzających obiektem „Skarpa” Centrum Sportu.
Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez pracownika ściany na miejscu w
trybie ostatecznym.
Niniejszy regulamin obowiązuje od 01.06.2010r./ Aktualizacja 01.06.2016r.

