Zasady korzystania ze ścianki wspinaczkowej przy Publicznej Szkole Podstawowej z
Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce
1) Ze ścianki mogą korzystać jedynie osoby, które:
• zapoznały się z oświadczeniem otrzymanym przy pierwszej wizycie na ściance w
SP3 w Kobyłce i akceptują jego warunki poprzez złoŜenie własnoręcznego podpisu
zapoznały się z regulaminem i akceptują jego warunki potwierdzając to podpisem
pod w/w oświadczeniem
Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych
opiekunów.
Przed wejściem na teren hali sportowej przy SP3 w której zlokalizowana jest ścianka
wspinaczkowa kaŜdy zobowiązany jest do zmiany obuwia na sportowe i pozostawienie
okrycia wierzchniego w szatni, a następnie zgłoszenie się do operatora ścianki
Na ścianie moŜliwe jest wspinanie się na tzw. wędkę” czyli z górną asekuracją oraz
Bouldering (wspinanie do wysokości 3 metrów bez asekuracji, przy zabezpieczeniu podłogi
specjalnymi materacami).
Osoby chcące wspinać się po raz pierwszy bezwzględnie zobowiązane są do przejścia
szkolenia wstępnego prowadzonego przez operatora ścianki. Osoby posiadające
uprawnienia do korzystania ze ścianki powinny przynieść dokument to potwierdzający do
wglądu operatorowi ścianki na pierwsze zajęcia.
Na terenie hali przebywać mogą jedynie osoby biorące udział w zajęciach.
W obrębie ścianki mogą przebywać wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz
asekurujący. Pozostali przebywają w wyznaczonym miejscu.
Osoby nie posiadające własnego sprzętu do wspinaczki zostaną w niego wyposaŜone
przez operatora ścianki.
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Sprzętu asekuracyjnego nie wolno rzucać ani upuszczać z duŜej wysokości, grozi to
jego uszkodzeniem,

•

Pamiętaj Ŝe od stanu sprzętu asekuracyjnego zaleŜy bezpieczeństwo Twoje i innych
uŜytkowników,

•

Wspinanie z górną asekuracją wymaga obecności drugiej osoby, najlepiej więc
przychodzić parami,

Na ściance jest zakaz uŜywania magnezji i wszelkiego rodzaju środków tego typu.
9) W przypadku nie przestrzegania regulaminu i nie wykonywania poleceń operatora
korzystający moŜe zostać poproszony o opuszczenie terenu hali sportowej.

•

Ścianka wspinaczkowa czynna jest w poniedziałki i czwartki w godzinach 18.00 – 21.00
Dostępność ścianki uzaleŜniona jest od dyspozycyjności operatorów.
Wejście moŜliwe jest po wcześniejszym umówieniu się na dzień i godzinę

Wszelkie informacje oraz zapisy pod telefonem 786 15 71 wew. 24.

