ZASADY KORZYSTANIA ZE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

I.

PRZEPISY OGÓLNE:
1. Każdy wspinający się na ścianie wspinaczkowej robi to na własną
odpowiedzialność.
2. Warunkiem korzystania z obiektu jest zapoznanie się z regulaminem oraz
podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z nim oraz z zagrożeniami
związanymi z uprawianiem wspinaczki sportowej.
3. Wspinanie jest dozwolone dla osób przeszkolonych w zakresie zasad
asekuracji na ścianie wspinaczkowej: ocena i wyrażenie zgody należy do
dyżurnego operatora ściany.
4. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą wspinać się wyłącznie za pisemną
zgodą rodziców/opiekunów i pod ich nadzorem, a młodzież po 16 rokiem
życia może korzystać ze ściany za pisemną zgoda rodziców/opiekunów.
5. Na ścianie można się wspinać:
a. Bez asekuracji – wszędzie, ale nie wyżej niż do wysokości 1m pod
warunkiem, że są podłożone materace pod trasą przejścia
b. Z asekuracją górną (wędki) – tam gdzie są założone stanowiska
c. Z asekuracją dolną – po dopuszczeniu przez obsługę ścianki
6. Wspinacze początkujący są zobowiązani do ukończenia szkolenia
PIERWSZY KROK, dotyczącego asekuracji oraz zasad wspinaczki na
ścianie wspinaczkowej pod kierunkiem instruktora/operatora ściany lub
mogą boulderować.
7. Na obiekcie obowiązuje całkowity zakaz wzajemnego szkolenia się klientów.
Szkolenie wykonuje dyżurny operator ściany.
8. Na ścianie nie wolno asekurować za pomocą ósemek zjazdowych.
9. Korzystający ze ściany są zobowiązani do używania wyłącznie sprzętu
dobrej jakości i właściwego przeznaczenia. Do asekuracji można używać
przyrządów posiadających atesty (UIAA, CE, DIN), długość liny musi
odpowiadać długości drogi.
10. Dyżurni operatorzy odpowiadają za bezpieczeństwo oraz komfort gości
ściany wspinaczkowej, więc należy bezwzględnie stosować się do ich
zaleceń: osoby łamiące regulamin mogą zostać usunięte z terenu ściany
wspinaczkowej.
11. Osoby pod wpływem alkoholu i środków odurzających mają kategoryczny
zakaz korzystania ze ściany, o zaistniałym fakcie zostaną poinformowane
odpowiednie służby.
12. Osoba korzystająca z obiektu ma prawo:
a. Korzystać ze ścianki wspinaczkowej i ich urządzeń w celu uprawiania
wspinaczki – nauka, rekreacja, trening.

b. Korzystać z elementów wyposażenia i sprzętu wspinaczkowego,
które są przeznaczone dla gości
c. Wypożyczyć uprząż wspinaczkową, komplet asekuracyjny i buty
d. Korzystać z grupowych form szkolenia oraz uczestniczyć w sekcjach
i innych zajęciach
e. Oczekiwać pomocy i fachowej porady w kwestiach technicznych i
organizacyjnych od osób dyżurujących na ścianie wspinaczkowej.
f. Korzystać
w
ramach
zajęć
dydaktycznych
z
nauczycielem/instruktorem.
13. Do zmian w systemach asekuracji (stanowiska, ekspresy itp.) oraz do
przekręcania i oznaczania chwytów jest upoważniona wyłącznie obsługa
skałki.
14. Osoby wspinające się na ścianie zobowiązane są zgłaszać zauważone
uszkodzenia, obluzowane chwyty wspinaczkowe oraz wszelkie inne
nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu.
15. Osoby korzystające ze sprzętu będącego na wyposażeniu są odpowiedzialne
materialnie za jego stan, który jest sprawdzany przy odbiorze przez obsługę
ściany
16. Osoby przebywające na obiekcie zobowiązane są do przestrzegania zasad
kultury osobistej. W przypadku naruszenia tych zasad obsługa ściany może
poprosić o opuszczenie obiektu (w przypadku zaistniałej sytuacji koszty nie
podlegają zwrotowi).
II.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Zabronione jest przeszkadzanie osobom wspinającym się lub asekurującym,
wspinanie się nad lub pod inną osobą, chodzenie pod wspinającymi się.
2. Niedozwolone jest przebywanie oraz pozostawianie jakichkolwiek
przedmiotów, np. butelek, plecaków, sprzętu asekuracyjnego w strefie
zeskoku (materace)
3. W czasie przebywania na ściance należy zwracać uwagę na inne wspinające
się osoby, unikając strefy odpadnięcia
4. Przed każdym rozpoczęciem wspinaczki asekurujący musi sprawdzić węzeł
wspinającego się a wspinający się poprawność wpięcia przez asekurującego
liny do przyrządu asekuracyjnego
5. W czasie wspinaczki z asekuracją dolną linę należy wiązać bezpośrednio do
uprzęży, a nie za pomocą karabinka; osoba asekurująca powinna stać
bezpośrednio pod pierwszym punktem asekuracyjnym w takiej odległości,
by bez ruszania się z miejsca utrzymać odpadnięcie prowadzącego.
6. Linę należy wpinać do wszystkich bez wyjątku punktów asekuracyjnych.
7. Przez cały czas asekuracji osoba asekurująca musi trzymać linę przynajmniej
jedną dłonią pod przyrządem asekuracyjnym.
8. Asekurować wolno wyłącznie w pozycji stojącej.

9. Osoba asekurująca musi poświęcać całą uwagę asekuracji, nie może
rozmawiać przez telefon komórkowy, spożywać pokarmu itp.
10. Podczas wspinaczki nie wolno posiadać telefonu komórkowego lub innego
sprzętu w odzieży, który mógł by ulec zniszczeniu lub stanowić zagrożenie
dla osób stojących na dole.
11. Przed wspinaczką należy ściągnąć biżuterię z dłoni.
12. Osoby posiadające długie włosy zobowiązane są do spięcia ich w celu
uniknięcia wciągnięcia włosów w przyrząd asekuracyjny.
13. W trakcie wspinania obowiązuje zakaz żucia gumy.
14. Obsługa obiektu nie odpowiada za rzeczy i sprzęty pozostawione na
obiekcie.

