
 

REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ „OBIEKTO” 

Wspinaczka jest sportem podwyższonego ryzyka i nawet uprawiana przy 
zachowaniu reguł ostrożności i przestrzeganiu obowiązującego regulaminu może 

doprowadzić do wypadku, a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia 
wspinacza lub osób postronnych. 

 

1. Ściana wspinaczkowa „Obiekto” jest udostępniona dla użytkowników za opłatą w dniach 
i godzinach otwarcia. Godziny otwarcia, opłaty za korzystanie ze ściany wspinaczkowej oraz 
dodatkowe opłaty reguluje cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. 

2. Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zgłosić się do recepcji ściany 
wspinaczkowej, uiścić opłatę, zapoznać się z regulaminem ściany wspinaczkowej oraz 
podpisać stosowne oświadczenia. Na terenie obiektu nie mogą przebywać osoby postronne 
tzn. takie, które nie zgłosiły się do recepcji ściany wspinaczkowej. 

3. Samodzielnie mogą się wspinać osoby fizyczne, które nie mają żadnych przeciwwskazań 
zdrowotnych do uprawiania wspinania oraz: 

 posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, 

 ukończyły 15 lat, a ich rodzice lub prawni opiekunowie w obecności pracownika 
wyrazili na to pisemną zgodę i zaakceptowali pisemnie regulamin (wzór oświadczenia 
jest dostępny na stronie internetowej www.obiekto.pl oraz w recepcji). Jeżeli 
wyrażanie zgody i pisemna akceptacja regulaminu następuje przez rodziców lub 
prawnych opiekunów za pomocą wydruku formularza ze strony internetowej, rodzice 
lub prawni opiekunowie zobowiązani są załączyć kserokopię dowodu osobistego lub 
innego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, w celu umożliwienia weryfikacji 
tożsamości i podpisu składającego oświadczenie. Wzór oświadczenia stanowi 
załącznik do niniejszego regulaminu. 

 nie ukończyły 15 lat, wyłącznie pod opieką rodziców / prawnych opiekunów oraz po 
pisemnej akceptacji przez nich regulaminu. 

4. Przebywanie w przestrzeni treningowej i wspinanie na ścianie wspinaczkowej dozwolone 
są tylko w obuwiu sportowym lub butach wspinaczkowych. 

5. Wszyscy korzystający ze ściany zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie i ubrania 
szatni. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie 
ściany. 

6. Zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące na terenie obiektu: 

- zabronione jest wspinanie bez obuwia 

- na terenie całego obiektu zabronione jest palenie tytoniu i spożywanie alkoholu lub innych 
środków odurzających, jak również wspinanie i asekurowanie pod ich wpływem 



- podczas wspinania zabronione jest noszenie w kieszeniach przedmiotów, jak również 
noszenie na sobie biżuterii, w szczególności pierścionków, obrączek itp. 

- zabronione jest wspinanie poniżej innych wspinających się osób, jak również przechodzenie 
nad inne wspinające się osoby w trakcie wspinania 

- podczas wspinania zabronione jest chwytanie się konstrukcji budynku (np. belek 
stropowych) 

- zabronione jest pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów na materacach asekuracyjnych, 
oraz siedzenie na nich w bezpośredniej bliskości wspinających się osób 

- zabronione jest manipulowanie chwytami i przyrządami treningowymi wykraczające poza 
ich zwykły użytek 

7. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie hali wspinaczkowej wymaga 
wcześniejszego uzgodnienia z obsługą ściany. Trenerzy i instruktorzy prowadzący szkolenia 
odpowiadają za ich przebieg oraz ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników 
szkolenia. 

8. Osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej wyrażają zgodę na nieodpłatne 
wykorzystanie i rozpowszechnianie ich wizerunku, zarejestrowanego w trakcie pobytu dla 
celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń 
terytorialnych. 

9. Obsługa ściany ma prawo wyprosić z terenu obiektu osoby łamiące niniejszy regulamin i 
nie stosujące się do poleceń pracowników. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty 
za wejście. 

10. Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do obsługi ściany. 


