REGULAMIN SEKCJI WSPINACZKOWEJ
1. Zajęcia sekcyjne i indywidualne prowadzone przez instruktorów zewnętrznych można
przeprowadzać od piątku do niedzieli po uprzednim uzgodnieniu z koordynatorem
ściany.
2. Instruktor bierze odpowiedzialność za sekcjantów wyłącznie podczas trwania zajęć.
3. Zajęcia sekcyjne trwają 2 h ( w przypadku dzieci MINI – 1h, MIDI – 1,5 h, MAXI –
2h).
4. Istnieje możliwość uczestniczenia w sekcji raz lub dwa razy w tygodniu (poza sekcjami
MINI i MIDI).
5. Koszt udziału w sekcji uzależniony jest od częstotliwości zajęć.
6. Płatność za kolejny miesiąc sekcji powinna zostać uregulowana najpóźniej na
pierwszych zajęciach w danym miesiącu.
7. Opłata jest uiszczana z góry za cały miesiąc (odpowiednio za 4 zajęcia – (sekcja raz w
tygodniu) lub 8 zajęć – (sekcja dwa razy w tygodniu). – W PRZYPADKU SEKCJI
DZIECIĘCYCH OPŁATA ZA CAŁY SEMESTR (MOŻLIWA W DWÓCH
RATACH)
8. Nieobecność na zajęciach jest jednoznaczna z utratą lekcji i jej koszt nie podlega
zwrotowi natomiast istnieje możliwość odrobienia ich na innej sekcji, w miarę wolnych
miejsc. Fakt ten należy każdorazowo ustalić indywidualnie z instruktorem (z
tygodniowym wyprzedzeniem) oraz zgłosić ten fakt na recepcji.
9. Można odrobić zajęcia, przychodząc indywidualnie na wspinanie (do 1-go tygodnia po
nieobecności ale termin musi obejmować ten sam miesiąc).
10. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora zajęcia te są odpracowywane w innym
terminie lub opłata za kolejny miesiąc jest obniżona o koszt zajęć które się nie odbyły.
11. W przypadku rezygnacji z sekcji należy o tym fakcie powiadomić najpóźniej tydzień
przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca.
12. Przed wejściem na halę sportową, uczestnik zobowiązany jest okazać pracownikowi
recepcji kartę klubową z aktywnym karnetem. Dopiero po zarejestrowaniu przez
pracownika wejścia, możliwe jest przejście do szatni i udział w zajęciach.
13. Do recepcji należy zgłosić się 15 minut przed rozpoczęciem sekcji.
14. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora, oraz przestrzegać
regulaminu ściany wspinaczkowej, na której trenujemy, w przypadku
nieprzestrzegania obowiązujących zasad instruktor ma prawo wykluczyć sekcjanta z
zajęć.
15. Każde gorsze samopoczucie, niedyspozycję lub dolegliwość trzeba koniecznie zgłosić
instruktorowi.
16. Uczestnicy sekcji mogą rozpocząć wspinaczkę tylko po osobistym sprawdzeniu przez
instruktora poprawnego założenia liny w przyrząd asekuracyjny oraz poprawnego
przywiązania się do uprzęży
17. Uczestnicy powinni posiadać wygodny strój sportowy oraz zmienne obuwie.

