
 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ  

W WOSIR SZELMENT SP. Z O.O. 

 

1. Ścianka wspinaczkowa jest integralną częścią obiektu sportowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy jeziorze Szelment Wielki 

w WOSiR Szelment sp. z o.o., Szelment 2, 16-404 Jeleniewo.  

2. Ścianka wspinaczkowa czynna jest w godzinach otwarcia obiektu, a jej działalność może zostać zamknięta w związku ze złymi 

warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi bezpieczne korzystanie z atrakcji sportowej (silny wiatr, deszcz, 

wyładowania atmosferyczne, itp.). 

3. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie tzn. do 18 r. życia za pisemną zgodą rodziców 

lub opiekunów prawnych, złożoną w obecności pracownika.  

4. Warunkiem udostępnienia ścianki wspinaczkowej jest wykupienie biletu wstępu.  Zakup biletu upoważnia do korzystania                    

z atrakcji w danym dniu. 

5. Wejście na ściankę wspinaczkową i wykonanie jakichkolwiek czynności może mieć miejsce tylko i wyłącznie po zapoznaniu się 

z Regulaminem, zakupieniu biletu, odbyciu szkolenia instruktażowego z zasad bezpieczeństwa, zapoznaniu się z instrukcją 

użytkowania każdego sprzętu i urządzenia, które jest wypożyczane. Instruktaż przeprowadza uprawniony pracownik obsługi 

ścianki wspinaczkowej. Przed rozpoczęciem ćwiczeń należy sprawdzić sprzęt, upewniając się o jego dobrym stanie. 

6. Zorganizowane zajęcia dla grup korzystających ze ścianki wspinaczkowej mogą być prowadzone wyłącznie przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia zawodowe, na ryzyko i odpowiedzialność tych osób. 

7. Sprzęt i urządzenia ścianki należy używać zgodnie z ich przeznaczeniem. 

8. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 lat) mogą korzystać ze ścianki wspinaczkowej tylko za pisemną zgodą przynajmniej jednego               

z rodziców/opiekunów prawnych lub osoby dorosłej upoważnionej pisemnie przez obydwoje rodziców. 

9. Osoby pełnoletnie muszą złożyć i podpisać oświadczenie. 

10. Wejście na ściankę może odbywać się jedynie w obecności personelu (instruktora lub operatora ścianki). 

11. Bezwzględnie zabrania się wspinania pod osobą będącą już na ściance, a także przechodzić ani zatrzymywać się pod 

wspinającymi. Nie wolno hałasować i przeszkadzać wspinającym się.  

12. Osoby uczestniczące w zajęciach, które nie wspinają się, muszą przebywać poza strefą ścianki. W strefie ścianki nie mogą 

znajdować się żadne przedmioty oraz urządzenia, nie będące aktualnie używanym sprzętem asekuracyjnym. 

13. Zabrania się samodzielnego dokonywania zmian w konfiguracji ścianki. Do dokonywania wszelkich zmian na ściance, 

uprawniony jest jedynie personel dyżurujący ( instruktor lub operator ścianki). 

14. Linę z uprzężą łączyć można jedynie za pomocą węzła ósemkowego. Zabrania się łączenia liny z uprzężą za pomocą karabinka. 

Zabrania się asekurowania z zastosowaniem tak zwanej szybkiej ósemki. 

15.  Każda osoba, nie znająca podstawowych zasad asekuracji oraz wiązania węzła jest zobowiązana do poinformowania o tym 

personel dyżurujący. 

16. Wokół ścianki wyznaczone jest miejsce, w obrębie, którego nie wolno przebywać innym osobom poza ćwiczącymi. 

Maksymalnie mogą wspinać się 4 osoby. 

17. Na teren parku zabronione jest wnoszenie oraz spożywanie alkoholu i palenie tytoniu. Na terenie parku linowego obowiązuje 

zakaz wstępu dla osób pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających. 

18. Nad bezpieczeństwem użytkowników ścianki, przestrzeganiem Regulaminu oraz porządku czuwa personel dyżurujący 

(instruktor lub operator ścianki). 

19. Personel ma prawo usunąć z obiektu osoby zachowujące się niewłaściwie, stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy zawarte 

w Regulaminie. 

20.  O doznanych kontuzjach oraz zauważonych nieprawidłowościach należy bezzwłocznie poinformować prowadzącego zajęcia. 

 

 


