REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ „OBIEKTO”
1. Ściana wspinaczkowa „Obiekto” jest prowadzona przez firmę Obiekto Jodłowski Owczarek
Subdysiak spółka cywilna, a kontakt ze wspólnikami spółki możliwy jest mailowo pod adresem:
info@obiekto.pl
2. Administratorem danych osobowych jest Obiekto Jodłowski Owczarek Subdysiak spółka
cywilna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 301/305. Podanie danych osobowych
jest dobrowolne i są one wykorzystywane do świadczenia i oferowania usług spółki. Podanie
numeru telefonu do rodzica/opiekuna prawnego jest warunkiem przebywania osób
małoletnich na ścianie Obiekto pod opieką Instruktora. Każdej osobie przysługuje prawo
wglądu do treści danych osobowych i ich korekty.
3. Wspinaczka jest sportem podwyższonego ryzyka i nawet uprawiana przy zachowaniu reguł
ostrożności oraz przestrzeganiu obowiązującego regulaminu może doprowadzić do wypadku,
a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych.
4. Ściana wspinaczkowa udostępniana jest użytkownikom odpłatnie, w ustalonych dniach i
godzinach otwarcia, zgodnie z obowiązującym cennikiem, stanowiącym załącznik do
niniejszego regulaminu.
5. Osoby pełnoletnie przed rozpoczęciem korzystania ze ściany powinny jednorazowo wypełnić
przy pierwszej wizycie oświadczenie na ustalonym przez ścianę formularzu, zapoznać się z
obowiązującą treścią regulaminu i uiścić opłatę za wstęp. Na terenie obiektu nie mogą
przebywać osoby postronne tzn. takie, które nie zgłosiły się do recepcji ściany wspinaczkowej.
Wstęp na teren ściany wspinaczkowej jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.
6. Osoby małoletnie, w wieku od 13 do 18 lat, mogą korzystać ze ściany samodzielnie za
pisemną zgodą opiekuna prawnego wyrażonej na ustalonym przez ścianę formularzu. Osoby w
wieku poniżej 13 lat mogą korzystać ze ściany wyłącznie pod opieką rodzica/opiekuna
prawnego lub instruktora, po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego
przedstawionej na obowiązującym formularzu.
7. Wszyscy użytkownicy ściany zobowiązani są pozostawić okrycia wierzchnie i ubrania szatni.
Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni lub na terenie ściany.
8. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń obsługi w zakresie bezpieczeństwa i
korzystania ze ściany, a także zachowania w sposób maksymalizujący bezpieczeństwo własne i
innych użytkowników, w tym:
- wspinania w zmienionym obuwiu
- przestrzegania zakazu palenia tytoniu i spożywania alkoholu lub innych środków
odurzających, jak również wspinania i asekurowania innych użytkowników pod wpływem tych
substancji
- przestrzegania zakazu noszenia w kieszeniach przedmiotów, noszenia na sobie biżuterii, w
szczególności pierścionków, obrączek itp.
- przestrzegania zakazu wspinania poniżej innych użytkowników, jak również przechodzenia
nad innych w trakcie wspinania
- przestrzegania zakazu chwytania się elementów konstrukcji budynku (np. belek stropowych)
- zeskakiwania ze ściany na materac w jak najbardziej kontrolowany sposób, unikając
podpierania się rękami, obracania ciała w locie i wyskakiwania nadmiernie poza linię
pokonywanej drogi wspinaczkowej
- przestrzegania zakazu pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na materacach

asekuracyjnych oraz siedzenia na nich w bezpośredniej bliskości wspinających się
użytkowników
- przestrzegania zakazu manipulowania chwytami i przyrządami treningowymi wykraczającego
poza ich zwykły użytek.
9. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie ściany wspinaczkowej wymaga
wcześniejszego uzgodnienia z obsługą ściany. Trenerzy i instruktorzy prowadzący szkolenia
odpowiadają za ich przebieg oraz ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników
prowadzonych zajęć.
10. Użytkownicy 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.
11. Obsługa ściany ma prawo wyprosić z terenu obiektu osoby łamiące niniejszy regulamin i nie
stosujące się do poleceń obsługi. W takim przypadku nie przysługuje zwrot opłaty za wstęp.
12. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
- formularz oświadczenia osoby pełnoletniej
- formularz zgody rodzica/opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej
- cennik.
13. Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do obsługi ściany.
14. Na terenie ściany wspinaczkowej Obiekto od 6 czerwca 2020 roku do odwołania wprowadzone
zostają przepisy tymczasowe, mające na celu zminimalizowanie zagrożenia epidemicznego.
15. Na terenie ściany nie mogą przebywać osoby, które:

- obserwują u siebie objawy choroby zakaźnej
- są objęte kwarantanną lub izolacją
- miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą
na COVID-19.

16. Maksymalna liczba osób korzystających jednocześnie ze ściany wspinaczkowej (nie wliczając
obsługi ściany) wynosi: 28 osób (Małe Obiekto - ul. Grochowska 301/305) oraz 62 osoby (Duże
Obiekto - ul. Mińska 65). Personel recepcji odpowiada za kontrolowanie liczby osób
korzystających ze ściany i może odmówić wstępu na ścianę z uwagi na osiągnięcie
maksymalnej liczby osób.
17. Osobom z grup wysokiego ryzyka (w wieku powyżej 60 r. ż. lub cierpiącym na choroby
przewlekłe) zalecane jest korzystanie ze ściany w godzinach najmniej popularnych, bez
obecności innych osób albo zaniechanie korzystania ze ściany do czasu ustania zagrożenia
epidemicznego.
18. W trakcie korzystania ze ściany wspinaczkowej należy utrzymać odległość przynajmniej 2
metrów pomiędzy klientami i pracownikami.
19. W godzinach 15:00-15:30 na ścianach wprowadzona zostaje przerwa techniczna na potrzeby
dezynfekcji i wentylacji pomieszczeń. Korzystanie w tym czasie ze ściany jest niemożliwe.
20. Na terenie ścian obowiązuje korzystanie z osobistej magnezji. Niedozwolone jest
wypożyczanie worków z magnezją. Zalecane jest korzystanie z magnezji w płynie.
21. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa, podlegają upomnieniu przez
personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o opuszczenie ściany ze skutkiem
natychmiastowym.

