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REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Ściana wspinaczkowa (nazwa marketingowa: Ścianka wspinaczkowa) jest integralną częścią hali sportowej
Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego (zwanego dalej MCER), zarządzanego przez Mareckie
Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. (zwane dalej MIM).
2. Ściana czynna jest w godzinach 6.00-22.00.
3. Ściana udostępniana jest: nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 4 Im. Stefana Roweckiego „Grota” w Markach
do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a także klubom i stowarzyszeniom sportowym, osobom
fizycznym i grupom zorganizowanym.
4. Korzystanie z ściany wspinaczkowej odbywa się wg harmonogramu zajęć zatwierdzonego przez Kierownika
MCER, który ma prawo do jego zmian.
5. Osoby korzystające ze ściany mogą przebywać jedynie w wydzielonej do tego celu części hali sportowej.
6. Wszyscy korzystający ze ściany mają obowiązek zapoznania się oraz przestrzegania Regulaminu ściany
Wspinaczkowej oraz Regulaminu korzystania z hali sportowej w MCER, a także z instrukcją użytkowania
każdego sprzętu i urządzenia, które wypożyczają. Instruktażu udziela licencjonowany operator ściany.
7. W przypadku prowadzenia zorganizowanych zajęć z wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej lub
rehabilitacji, itp. prowadzący działalność na ścianie zobowiązany jest zadbać o prowadzenie tych zajęć przez
osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe (w sensie ustawy o kulturze fizycznej z 18.12.1996r.):
nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu o specjalności wspinaczka sportowa, instruktor rekreacji
o specjalności wspinaczka skałkowa, lub trenera alpinizmu.
8. Liczbę osób przebywających jednorazowo w obrębie ściany tzw. limit, określa każdorazowo operator ściany,
z zastrzeżeniem, że limit ten może wynosić maksymalnie 13 osób wspinających i 13 osób asekurujących.
Operator ściany jest upoważniony i zobowiązany do odmowy korzystania ze ściany przez kolejne osoby w
przypadku, gdy nie został osiągnięty limit, ale zwiększenie liczby osób korzystających ze ściany w danym czasie
stwarzałoby możliwość powstania potencjalnego zagrożenia dla osób przebywających w obrębie ściany.
9. Operatorzy ścianky odpowiada za bezpieczeństwo oraz przestrzeganie Regulaminu na terenie ściany.
Korzystający ze Ściany muszą bezwzględnie stosować się do ich poleceń.
II.
PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wstęp na halę sportową i ścian wspinaczkową jest możliwy tylko w obuwiu oraz ubraniu sportowym, okrycia
wierzchnie oraz przedmioty niepotrzebne powinny być pozostawione w szatni.
2. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatniach oraz na terenie hali sportowej personel MCER nie
ponosi odpowiedzialności.
3. Rzeczy znalezione w szatni, hali sportowej lub w innym miejscu na terenie MCER przekazywane są do
Punktu Rzeczy Znalezionych MCER na zasadach określonych odrębnym zarządzeniem.
4. Dojście do ściany przez halę musi odbywać się w taki sposób, aby jak najmniej kolidowało z zajęciami
prowadzonymi na hali. Osoby podchodzące do strefy ściany są zobowiązane do zachowania wszelkich
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7.
8.

9.
10.

niezbędnych środków ostrożności. Nie należy przechodzić ani przebywać bezpośrednio pod osobą korzystającą
ze ściany.
W strefie zeskoku ze ściany (do 2 m od jej podstawy) ZAKAZUJE SIĘ pozostawiania / umieszczania jakichkolwiek
przedmiotów lub sprzętów.
ZAKAZUJE SIĘ chwytania za górną krawędź konstrukcji ściany i za układy indywidualnej asekuracji górnej.
Osoby korzystające ze ściany ponoszą finansową odpowiedzialność za zniszczenia lub inne szkody wyrządzone
na terenie ściany jak i hali sportowej.
Operator ściany ma prawo usunąć z obiektu osoby nie przestrzegające zaleceń, stwarzające zagrożenie dla
innych użytkowników lub nie przestrzegające przepisów niniejszego Regulaminu lub Regulaminu hali
sportowej.
Obowiązuje absolutny zakaz wstępu na teren ściany pod wpływem lub w stanie po spożyciu alkoholu albo
środków odurzających oraz zakaz wnoszenia lub spożywania ich na terenie hali sportowej.
Każdy użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia prowadzącego o sytuacjach mogących stanowić
zagrożenie dla życia lub zdrowia użytkowników ściany lub osób postronnych, a także o uszkodzonych lub
obluzowanych chwytach wspinaczkowych oraz wszelkich nieprawidłowościach w funkcjonowaniu obiektu.

III.
ZASADY WSPINANIA
1. Na ścianie w trakcie wspinania musi być obecny operator ściany desygnowany przez dyrektora MCER
2. Na ścianie można się wspinać:
1) bez asekuracji – ręce nie mogą znajdować się powyżej czerwonej przerywanej linii. W części
bulderingowej bez ograniczeń;
2) z asekuracją dolną –miejsca gdzie ściana jest wyposażona w odpowiedni sprzęt oraz gdy osoby wspinające
się przeszły właściwe przeszkolenie zarówno w zakresie asekuracji, jak i wspinania się, z liną prowadzoną
od dołu;
3) z asekuracją górną –miejsca gdzie są stanowiska asekuracyjne wyposażone w liny.
3. Do wspinania z dolną asekuracją osoby wspinające się mają obowiązek używać własnej liny przeznaczonej do
tego celu oraz posiadającej wszystkie niezbędne atesty. Pełne ryzyko i odpowiedzialność wynikające z
używania lin ponosi osoba wspinająca się.
4. Osoby wspinające się są zobowiązane do używania wyłącznie sprzętu odpowiedniej jakości i właściwego
przeznaczenia. Do asekuracji można używać każdy przeznaczony do tego przyrząd, który posiada właściwy
atest (UIAA, CE, DIN). Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za następstwa używania do wspinania się
osprzętu (liny, przyrządy itp. itd.) niespełniającego odpowiednich wymogów jakościowych.
5. Asekurować mogą osoby wykonujące tę czynność w sposób prawidłowy. Ocena należy do dyżurującego
operatora ściany.
6. Linę z uprzężą łączyć można jedynie za pomocą węzła ósemkowego. Zabrania się łączenia liny z uprzężą za
pomocą karabinka.
7. Zabrania się asekurowania z zastosowaniem tak zwanej szybkiej ósemki.
8. Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5 raza więcej niż osoba asekurująca. Dla osób
asekurujących nie posiadających doświadczenia zaleca się aby różnica wagi nie przekraczała 15 kg.
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9. Osoba asekurująca podczas ubezpieczania partnera wspinającego się z górną asekuracją powinna stać około 2
metrów od ściany i nieco w bok od punktu przełożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy
związać węzeł zabezpieczający.
10. Każda wspinająca się osoba powinna mieć do dyspozycji wolny pas ściany o szerokości około 1,5 m.
11. Bezwzględnie zabrania się wspinania pod osobą będącą już na ścianie.
IV.
INFORMACJE I OŚWIADCZENIA
1. Ustala się następujące wzory informacji i oświadczeń dla osób korzystających ze sztucznej ściany
wspinaczkowej w hali sportowej Mareckiego Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego:
1) INFORMACJA DLA RODZICÓWDZIECI I MŁODZIEŻY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA, KTÓRE CHCĄ KORZYSTAĆ ZE
SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ W HALI MARECKIEGO CENTRUM EDUKACYJNO-REKREACYJNEGO
Polskie ustawodawstwo traktuje każdą formę uprawiania wspinaczki, jako odmianę alpinizmu, który został uznany
za sport wysokiego ryzyka, co oznacza, że mogą go uprawiać wyłącznie osoby pełnoletnie, natomiast młodzież po
ukończeniu 13 roku życia – za zgodą wyrażoną na piśmie przez rodziców lub prawnego opiekuna.
Oznacza to w konsekwencji, że osobom małoletnim lub nieletnim nie wolno samodzielnie korzystać ze ściany
wspinaczkowej, lecz korzystać z nauki wspinania pod opieką i nadzorem instruktora. Dzieci do 13 roku życia mogą
korzystać ze ściany wspinaczkowej tylko w obecności rodziców, prawnego opiekuna, lub osoby pisemnie upoważnionej
do opieki w trakcie nauki wspinania na ścianie.

OŚWIADCZENIE
/ wypełnić czytelnie/
Po zapoznaniu się z Regulaminem korzystania ze ściany wspinaczkowej Mareckiego Centrum EdukacyjnoRekreacyjnego, w tym informacją zawartą w § 4 ust. 1 tego Regulaminu, wyrażam zgodę na korzystanie ze sztucznej
ściany wspinaczkowej przez moje dziecko.
Oświadczam, że zapoznałem się oraz zapoznałem moje dziecko z zasadami korzystania i regulaminem ścianki i
zobowiązuję się ich przestrzegać, ponoszę odpowiedzialność za przestrzeganie tych zasad i postanowień regulaminu
przez moje dziecko, oraz oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania przez moje dziecko
wspinaczki na sztucznej ścianie.
Mam świadomość, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i akceptuję ryzyko z tym związane.
Imię i nazwisko dziecka
......................................................
Data urodzenia
......................................................
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna.............................................................................................
dokument tożsamości.......................................................................
Nr PESEL lub data urodzenia ........................................
Adres zamieszkania ...................................................................................
tel. kontaktowy .........................................
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu wyłącznie w celu
korzystania ze ściany wspinaczkowej.
Oświadczenie traci ważność z dniem 31 grudnia roku, w którym zostało podpisane.

Marki, dnia ......................................
czytelny podpis rodzica /opiekuna
1) 2.

..............................................

OŚWIADCZENIE
/ wypełnić czytelnie/
Imię i nazwisko .............................................................................................
Adres zamieszkania ...................................................................................
Nr PESEL........................................
Data urodzenia .........................................
dokument tożsamości.......................................................................

1) Zapoznałem/am się z Regulaminem korzystania ze ściany wspinaczkowej w hali sportowej Mareckiego
Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego.
2) Oświadczam, że zostałem/am przeszkolony/a z zasad bezpiecznej asekuracji.
3) Oświadczam, że jestem zdrowy/a i mój stan ogólny nie wykazuje przeciwwskazań do uprawiania sportu i
rekreacji fizycznej.
4) Zdaję sobie sprawę, że wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i akceptuję ryzyko z tym związane.
5) Oświadczam, że wszelkie informacje podane w niniejszym oświadczeniu są zgodne ze stanem faktycznym i
niczego nie zataiłam/łem z tego, co jest mi wiadome.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym oświadczeniu wyłącznie w celu
korzystania ze ściany wspinaczkowej.
Marki, dnia ......................................

..............................................
czytelny podpis
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V.

PRZEPISY KOŃCOWE
1. MCER jako administrator Ścianki nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, urazy i uszczerbki na zdrowiu
wspinaczy, spowodowane niewłaściwym użytkowaniem urządzeń i uczestnictwem w zajęciach, a także
nieprzestrzeganiem Regulaminów i zaleceń obsługi. Wspinaczka odbywa się wyłącznie na odpowiedzialność
osób wspinających się.
2. MCER zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Regulaminem MCER decyzje podejmuje Prezes
MIM.
Zatwierdził
Piotr Grubek
Prezes Zarządu
Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
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