REGULAMIN BULDEROWNI WSPINACZKOWEJ
1/ Bulderownia wspinaczkowa jest udostępniona dla użytkowników za określoną opłatą w
dniach i godzinach wyszczególnionych w harmonogramie na stronie internetowej
www.wpionie.pl.
2/ Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zgłosić się do recepcji ściany
wspinaczkowej, uiścić opłatę, zapoznać się z Regulaminem bulderowni oraz podpisać
stosowne oświadczenie. W przypadku niezrozumienia jakiegokolwiek zapisu Regulaminu
lub podpisywanego oświadczenia należy poprosić pracownika ścianki o wyjaśnienie.
3/ W bulderowni każdy wspina się na własną odpowiedzialność.
4/ Osoba, która wypełniła obowiązki określone w punkcie 2 w niniejszym regulaminie, ma
prawo korzystać z bulderowni i urządzeń treningowych: drabinek gimnastycznych i drążków
do podciągania, w godzinach otwarcia obiektu.
5/ Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się w bulderowi tylko po uprzednim dostarczeniu
oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego .Wzór oświadczenia jest
dostępny na stronie internetowej www.wpionie.pl lub w sekretariacie ścianki.
6/ Dzieci, które nie ukończyły 14 roku życia, mogą się wspinać tylko pod bezpośrednim
nadzorem rodzica, opiekuna prawnego lub instruktora wspinania z odpowiednimi
kwalifikacjami.
7/ Początkujący mają obowiązek odbycia instruktażu wstępnego przed rozpoczęciem
wspinania.
8/ Wstęp do bulderowni dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.
9/ Okrycia, ubrania, bagaż wspinacze pozostawiają w szatni. Podręczną torbę, plecak, butelkę
z wodą można pozostawić w wydzielonej części korytarza. Do bulderowni nie wolno niczego
wnosić.
UWAGA!!!
Szkoła Alpinizmu W PIONIE, pracownicy ściany wspinaczkowej nie ponoszą
odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub na korytarzu.
10/ Asekurację w bulderowni zapewniają tylko materace gąbkowe.
11/ W bulderowni można się wspinać tylko, gdy materace ułożone są prawidłowo oraz nie
leżą na nich żadne przedmioty.
12/ Nie wolno wspinać się, gdy poniżej znajduje się druga osoba.
13/ Nie wolno przechodzić, przebywać pod osobą wspinającą się.
14/ Wspinając się w bulderowni nie wolno opierać się butami na halogenach oświetleniowych
i ich chwytać.
15/ W bulderowi nie wolno wspinać się z woreczkiem na magnezję. Woreczek powinien być
podwieszony na chwycie lub na wejściu do bulderowi.
16/ W bulderowni nie wolno siedzieć, leżeć ani odpoczywać. Strefa odpoczynku znajduje się
w wydzielonej części korytarza.
17/ Podczas wspinania się nie wolno mieć w kieszeni żadnych przedmiotów np. telefonu
komórkowego, kluczyków.
18/ Nie wolno wspinać się mając na sobie biżuterię (np. pierścionki, kolczyki, łańcuszki itp).
19/ Nie wolno wspinać się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.

20/ Korzystając z drążków do podciągania oraz drabinek gimnastycznych, należy podsunąć
materac zabezpieczający pod używane urządzenie tak, aby ewentualny upadek i uderzenie o
podłogę zostało maksymalnie zamortyzowane. Układając materac, należy przede wszystkim
zabezpieczyć się przed skutkami ewentualnego uderzenia głową o podłogę.
21/ Osoba korzystająca z ciężarków w czasie ćwiczeń na drążkach lub drabince
gimnastycznej robi to na własną odpowiedzialność.
Przy podciąganiu się lub wiszeniu na drążku z podwieszonym ciężarem należy zwrócić
szczególną uwagę, by był on dobrze przymocowany do uprzęży, a uprząż prawidłowo
założona i zabezpieczona.
22/ Drobne naprawy i jakiekolwiek zmiany w bulderowni mogą być dokonywane tylko przez
pracownika ściany wspinaczkowej Szkoły Alpinizmu W PIONIE.
23/ Wszystkich wspinających się obowiązuje kulturalne zachowanie.
24/ Operator lub instruktor dyżurny ma prawo usunąć bez zwrotu opłaty wejściowej osoby,
które łamią niniejszy regulamin i nie stosują się do jego poleceń.
25/ Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez instruktora lub
operatora ściany wspinaczkowej na miejscu w trybie ostatecznym.
26/ Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do pracowników oraz
właściciela Szkoły Alpinizmu W PIONIE.

