REGULAMIN
SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ GOSiR PIASECZNO
§1
1. Sztuczna ściana wspinaczkowa, zwana dalej „ ścianą „ , jest obiektem sportowym
Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie .
2. Nadzór ogólny nad ścianą sprawuje dyrektor GOS i R Piaseczno .
3. Bieżący nadzór użytkowy na ścianą sprawuje, upoważniony przez dyrektora GOSiR ,
operator dyżurny ściany lub instruktor Polskiego Związku Alpinizmu .
4. Ściana jest użytkowana zgodnie z planem zajęć wspinaczkowych,
zatwierdzonym przez dyrektora GOSiR .
§2
Ze ściany mogą korzystać osoby :
które ukończyły 18 lat – na własną odpowiedzialność, pod nadzorem operatora
które ukończyły 15 lat – za pisemną zgodą obojga rodziców ,
pod nadzorem operatora
które nie ukończyły 15 lat – za pisemną zgodą obojga rodziców ,
wyłącznie pod opieką instruktora PZA .
które zostały przeszkolone lub sprawdzone przez operatora dyżurnego ściany
w zakresie asekuracji wspinaczki na wędce
§3
Podejmujący wspinaczkę zobowiązani są do :
- zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego pisemnym oświadczeniu
w/g załączonego wzoru .
- zapoznania się z właściwym sposobem bezpiecznego użytkowania sprzętu i poruszania się
w obrębie ściany
- poddania się weryfikacji w w/w zakresie dyżurnemu operatorowi ściany.
- przestrzegania ogólnych przepisów regulaminowych GOSiR oraz bieżących instrukcji
operatora dyżurnego .
§4
Określa się następujące zasady wspinaczki:
na ścianie można się wspinać:
- do linii czerwonej – bez asekuracji pod warunkiem ,że pod ścianą są
ułożone materace
- powyżej linii czerwonej - wyłącznie z asekuracja górną
- na wędkę – tam ,gdzie wiszą liny asekuracyjne
- na ścianie mogą wspinać się jednocześnie 4 osoby.
- zabrania się wspinaczki i bulderowania w sytuacji , gdy powyżej wspina się ktoś inny.
- asekuracja musi być prowadzona w sposób statyczny.
- nie wolno opuszczać wspinacza zjeżdżającego metodą „ prześlizgiwania” liny
w dłoniach asekurującego
§5
Określa się następujące wymagania sprzętowe :
- sprzęt używany do wspinaczki musi posiadać odpowiednie atesty ( jest możliwość
wypożyczenia takiego sprzętu u operatora dyżurnego)

- linę do uprzęży należy wiązać węzłem ósemkowym ,zabezpieczonym stoperem;
oba węzły przylegają do siebie
- do asekuracji wolno używać przyrządów sprawdzonych przez operatora dyżurnego.
§6
Zabrania się :
- pozostawiania na zeskoku jakichkolwiek przedmiotów .
- wspinaczki bez uzgodnienia z osobami nadzorującymi ścianę i opieki
operatora dyżurnego.
- przebywania wśród wspinaczy osób postronnych
§7
1.Zasady odpłatności za korzystanie ze ściany zawiera cennik ,będący załącznikiem do
niniejszego Regulaminu .
2. Posiadacz biletu wstępu na ścianę ma prawo do :
korzystania ze ściany i jej urządzeń
korzystania z zaplecza : szatnia ,toaleta
korzystania z elementów wyposażenia i sprzętu wspinaczkowego :
- lin asekuracyjnych – nieodpłatnie
- uprzęży wspinaczkowej , przyrządu asekuracyjnego z karabinkiem - odpłatnie
pomocy i porady fachowej w kwestiach technicznych i organizacyjnych związanych
z uprawianiem wspinaczki
§8
Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przy udziale osób nadzorujących ścianę
,wymienionych w § 1.
§9
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

