Regulamin korzystania ze ściany wspinaczkowej - bulderowej.
1. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających ze ściany wspinaczkowej oraz
przebywających na jej terenie.
3. Osoby, które nie ukończyły 15 lat korzystają ze ścianki tylko w obecności rodzica lub osoby
starszej.
4. Osoby w wieku 15-18 lat korzystają ze ścianki wspinaczkowej po okazaniu pisemnej zgody
prawnego opiekuna.
5. Korzystanie ze ścianki bulderowej odbywa się zgodnie z instrukcją umieszczoną na sciance.
6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a także przebywania
osób w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających
7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
8. Obsługa obiektu może wyprosić każdą osobę przebywającą na terenie ściany
wspinaczkowej bez podania przyczyny, po stwierdzeniu niestosownego zachowania lub
stwarzania zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób.
9. Obsługa i właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.
10. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacu.
11. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się stania, siedzenia, leżenia oraz zabawy na
materacu.
12. Wspinanie na ścianie dozwolone jest wyłącznie w obuwiu i stroju sportowym.
Zabronione jest wspinanie w tym samym obuwiu, w którym przyszedł korzystający z obiektu
lub które używane było wcześniej na dworze, a nie zostało wyczyszczone.
13. Wszystkie osoby przebywające na terenie ściany wspinaczkowej zobowiązane są do
przestrzegania poleceń obsługi.
14. Na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność.
15. Zauważone przez użytkowników uszkodzenia elementów wyposażenia obiektu, w
szczególności chwytów lub materaca, powinny być natychmiastowo zgłaszane obsłudze.
16. Materac służy wyłącznie do amortyzacji upadków. Zabrania się wykorzystywanie go do
innych celów niż jego przeznaczenie oraz zeskakiwania na niego dla zabawy.
17. Na ściance mogą odbywać się zorganizowane zajęcia z wychowania fizycznego, sportu,
rekreacji itp. pod opieką osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe:
nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu itp.
18. Przed rozpoczęciem wspinaczki zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających .
Wspinaczka bez rozgrzewki grozi kontuzją !!.
19. Zabrania się wspinania pod lub nad kimś, grozi to kolizją w przypadku odpadnięcia.
20. Ścianka bulderowa czynna w godzinach:
od poniedziałku do piątku : 15.00 – 21.00
w sobotę i niedziele
: 14.00 – 21.00

