Regulamin korzystania ze ściany wspinaczkowej w
Centrum Wspinaczkowym TOP

1. Wspinanie można rozpocząć po zapoznaniu się z regulaminem ściany oraz podpisaniu
oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem i zagrożeniami związanymi z uprawianiem
wspinaczki sportowej.
2. Wspinamy się na własną odpowiedzialność.
3. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ściany wspinaczkowej wyłącznie za pisemną zgodą
rodziców/opiekunów prawnych.
4. Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą uprawiać wspinaczkę wyłącznie pod
bezpośrednią opieką rodziców/opiekunów prawnych lub instruktora podczas
zorganizowanych zajęć.
5. Samodzielnie mogą wspinać się osoby, przeszkolone w zakresie wspinaczki i asekuracji
6. Osoby, które nigdy nie asekurowały osoby wspinającej (początkujące) mają obowiązek
zgłoszenia się do operatora ściany w celu przeszkolenia w zakresie wspinaczki i asekuracji.
7. Wspinanie z górną asekuracją może odbywać się za zgodą operatora ściany lub osoby
prowadzącej zajęcia wspinaczkowe i po przejściu stosownego przeszkolenia.
8. Na ścianie, można wspinać się


na wędkę – wszędzie tam, gdzie wiszą liny asekuracyjne



prowadząc – w miejscach, gdzie powieszono komplety ekspresów



bulderując (wspinając się bez asekuracji liną) - w miejscach wyznaczonych,
(wyposażonych w materace) do wysokości pomarańczowej struktury nadającej ścianie
tarcie.
Uwaga! Zabrania się wspinania bez asekuracji powyżej!

9. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania się pod wpływem alkoholu lub innych środków
odurzających oraz spożywania ich na terenie Centrum Wspinaczkowego Top
10. Na zeskoku ściany wspinaczkowej nie wolno kłaść jakichkolwiek przedmiotów.
11. Zabrania się opuszczać wspinacza zjeżdżającego pod ścianę metodą „prześlizgiwania„ liny
trzymanej w dłoniach.
12. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników ściany, w szczególności:


przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu,



wspinanie nad lub pod inna osobą.

13. Linę do uprzęży mocujemy za pomocą węzła (ósemki). Zakazane jest wpinanie liny za
pomocą karabinka.

14. Asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (płytki Stichta lub kubka).
Obowiązuje zakaz stosowania do tego celu ósemek zjazdowych lub półwyblinki.
Przyrządy automatyczne (np. Gri-Gri) dopuszczamy do użytku jedynie za zgodą operatora
ściany.
15. Zabrania się używania sprzętu samozaciskowego.
16. Wspinając się oraz asekurując należy używać sprzętu odpowiedniej jakości (posiadającego
odpowiednie atesty).
17. Zabronione jest huśtanie na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie
sprzętu i urządzeń na hali niezgodnie z jego przeznaczeniem.
18. Zabronione jest dewastowanie urządzeń ściany. Personel ściany ma prawo usunąć z obiektu
osoby zachowujące się niewłaściwie lub stwarzające zagrożenie.
19. Osoby wspinające się na ścianie zobowiązane są zgłaszać operatorowi ściany zauważone
uszkodzenia i obluzowania chwytów wspinaczkowych oraz wszelkie nieprawidłowości w
funkcjonowaniu obiektu
20. Tylko osoby z obsługi ściany posiadają prawo do zawieszania lin, montażu i demontażu
chwytów
21. Właściciel obiektu ani personel ściany nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe
pozostawione w szatni lub hali wspinaczkowej
22. Rzeczy wartościowe można zostawić w depozycie w recepcji.

