
Regulamin sekcji 

A więc jesteś w jednej z naszych sekcji! To super, bo to fajne sekcje i żeby były jeszcze fajniejsze, 
dostępne dla jak największej liczby osób i satysfakcjonujące, musimy uporządkować sprawy 
organizacyjne. Stąd też wprowadzamy kilka zasad dotyczących płatności, uczestnictwa, 
nieobecności na zajęciach i ich odwoływania. Możemy te zasady nazwać Regulaminem sekcji. 

1) Za udział w sekcjach na Obiekto dokonujesz opłaty z góry za 4 tygodnie zajęć, a zatem 4 lub 8 
zajęć w zależności od tego, czy wybierzesz zajęcia 1 czy 2 razy w tygodniu. 

2) Jeśli wykupujesz udział w zajęciach i dysponujesz kartą sportową (wstęp na ścianę bez 
naszego karnetu), musisz z niej korzystać przy każdym wejściu na zajęcia. Jeśli zdarzy Ci się 
jej zapomnieć i nie będziesz mieć innej możliwości zarejestrowania wizyty zgodnie z 
regulaminem dostawcy kart sportowych - musisz zapłacić za pojedynczy wstęp na ścianę. W 
tym przypadku przysługuje Ci stawka OFFPEAK. 

3) Rozliczeniu podlegają wszystkie zajęcia, które się odbyły, a nie wszystkie, na których udało Ci 
się być. Na miejsce zajęte w sekcji nie przyjmujemy w czasie trwania ważności karnetu 
żadnych innych osób, dlatego nie możemy przedłużać ważności karnetu sekcyjnego z powodu 
ominięcia zajęć. Karnety są automatycznie przedłużane, gdy zajęcia zostają odwołane przez 
instruktora lub gdy inne okoliczności spowodują, że zajęcia się nie odbyły (wszelkie awarie ze 
strony Obiekto lub na skalę ogólnopolską). 

4) W przypadku ominięcia zajęć możesz odrobić zajęcia w czasie trwania karnetu na specjalnie 
utworzonych do tego grupach (w poniedziałek i czwartek o 21:00). Oznacza to, że jeśli 
zdarzyło Ci się ominąć jakiś termin, ale Twój karnet jest jeszcze ważny, możesz pojawić się w 
jednym z terminów i zgłosić chęć uczestnictwa w takiej grupie. Nie musisz nas informować o 
swojej nieobecności, pisać na Facebooku ani dzwonić. Pracownicy recepcji posiadać będą listy 
osób, które mogą odrabiać zajęcia wraz z liczbą zajęć do odrobienia. Przypominamy: zajęcia 
możesz odrobić tylko do czasu ważności karnetu! (Przykład: masz karnet ważny do 31 
października. Przepadły Ci jedne zajęcia na początku miesiąca. Możesz przyjść w dowolny 
poniedziałek lub czwartek o 21:00 do 31 października. Od listopada musisz wykupić nowy 
karnet niezależnie od tego, czy udało Ci się odebrać ominięte zajęcia.) 

5) Zajęcia ominięte i nieodebrane możliwości ich odrobienia przepadają jak bilety na spektakl, 
który się już odbył. Nie podlegają zwrotowi ani transferowi na inne osoby. Zasadę tę stosujemy 
bez wyjątków. Zdajemy sobie sprawę, że odrabianie zajęć będzie utrudnione w przypadku osób 
biorących udział w sekcjach 2 razy w tygodniu. Niestety dla ogólnego porządku musimy tę 
zasadę wprowadzić. 

6) W przypadku niewykupienia zajęć po upływie ważności karnetu pozostajesz na liście sekcyjnej 
jeszcze przez tydzień. Jeśli po tym czasie nie zgłosisz chęci kontynuowania udziału, miejsce 
zostanie zwolnione. Musimy niestety jednak unikać takich „uczestników-duchów”, żeby jak 
najwięcej osób mogło uczestniczyć w sekcjach. 

7) Dokładamy wszelkich starań, żeby odwoływanie przez nas zajęć było odpowiednio wcześniej 
komunikowane. Jeśli jednak z jakiegoś powodu nie dotarła do Ciebie informacja i zjawisz się 
na Obiekto - możesz wejść na ścianę i powspinać się bezpłatnie (nie spowoduje to skrócenia 
ważności Twojego karnetu). Odbierz też w ramach przeprosin dowolny napój. Tak się nie 
powinno zdarzać. 
 
Nie chcemy wprowadzać nadmiernie dużo zasad, aby funkcjonowanie sekcji nie straciło na 
lekkości. Prosimy jednak o ścisłe ich przestrzeganie, żebyśmy nadal byli w stanie prowadzić je 
w tej formie.


