
Regulamin Centrum Wspinaczki Climbing Spot 

 

 
1. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających ze ściany wspinaczkowej oraz przebywających na jej terenie, na 

terenie Centrum Wspinaczki Climbing Spot oraz na terenie Akademickiego Związku Sportowego zwanych dalej 

„Klientami” lub „Osobami”. 

2. Korzystanie ze ściany wspinaczkowej dozwolone jest pod warunkiem:  

- opłacenia karnetu/biletu w kasie,  

- podpisania oświadczenia,  

- zapoznania się i zaakceptowania regulaminu, 

- przestrzegania regulaminu. 

3. Klienci, które nie ukończyli 18 lat mogą korzystać z obiektu wyłącznie w obecności rodziców lub opiekunów 

prawnych, a pod ich nieobecność - po przedłożeniu ich pisemnej zgody.  

4. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a także przebywania osób w stanie po spożyciu 

alkoholu lub innych środków odurzających oraz leków mogących wpływać na zachowanie lub zdolności motoryczne. 

Osoby, wobec których pracownicy mają przypuszczenia niespełnienia tego warunku mogą podlegać testom na obecność 

alkoholu lub innych środków odurzających.  

5. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, korzystania z e-papierosów oraz 

wszelkich innych urządzeń emitujących zapachy bądź gazy. 

6. Obsługa obiektu może wyprosić każdą osobę przebywającą na terenie ściany wspinaczkowej bez podania przyczyny, 

po stwierdzeniu niestosownego zachowania lub stwarzania zagrożenia dla życia lub zdrowia innych osób.  

7. Obsługa i właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu. 

8. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacu.  

9. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się stania, siedzenia, leżenia oraz zabawy na materacu.  

10. Wspinanie na ścianie dozwolone jest wyłącznie w obuwiu i stroju sportowym. Zabronione jest wspinanie w tym 

samym obuwiu, w którym przyszedł korzystający z obiektu lub które używane było wcześniej na dworze, a nie zostało 

wyczyszczone.  

11. Ze względów bezpieczeństwa, zalecane jest wspinanie w profesjonalnym obuwiu wspinaczkowym. Obsługa i 

właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe z przyczyn wynikających ze wspinania się w 

obuwiu o podeszwie nie przeznaczonej do wspinaczki.  

12. Zmiany w rozmieszczeniu chwytów i stopni może dokonywać tylko obsługa.  

13. Osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej zobowiązane są do ubezpieczenia się we własnym zakresie od 

następstw nieszczęśliwych wypadków.  

14. Wszystkie osoby przebywające na terenie ściany wspinaczkowej zobowiązane są do przestrzegania poleceń obsługi.  

15. Na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność.  

16. Zauważone przez Klientów uszkodzenia elementów wyposażenia obiektu, w szczególności chwytów lub materaca, 

powinny być natychmiastowo zgłoszone obsłudze.  

17. Materac służy wyłącznie do amortyzacji upadków. Zabrania się wykorzystywania  go do innych celów niż jego 

przeznaczenie oraz zeskakiwania na niego dla zabawy.  

18. Prowadzenie szkoleń/kursów możliwe jest wyłącznie za zgodą właściciela, wyrażoną w formie pisemnej.  

19. Zaleca się wizytę u lekarza medycyny sportowej w celu wykluczenia przeciwwskazań w uprawianiu wspinaczki.  

20. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki wynikające z nierespektowania regulaminu, instrukcji, poleceń 

obsługi ściany wspinaczkowej 

21. Atrakcje przygotowane przez SAE s.c. skierowane są do osób o odpowiednich warunkach psychofizycznych. 

22. Osoby cierpiące na choroby, w przypadku których po wysiłku fizycznym zdrowie lub życie mogą być zagrożone nie 

powinny korzystać z atrakcji SAE s.c. oraz zobowiązane są do poinformowania obsługi o tych chorobach. 

23. Osoby o niewielkiej sprawności fizycznej zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas 

korzystania ze ściany wspinaczkowej, w szczególności do wspinania się w niższych partiach ściany bulderowej oraz do 

niewykonywania ruchów zagrażających odpadnięciem od ściany w pozycji ciała grożącej urazem. 

24. Zakup biletu, uiszczenie opłaty za wejście, płatność za wejście poprzez kupon, wejściówkę, voucher, bilet, karnet, 

wiąże się z akceptacją regulaminu. 

25. Niszczenie własności SAE s.c. oraz Akademickiego Związku Sportowego jest zakazane i grozi odpowiedzialnością 

cywilną oraz karną. 

26. Każdy Klient obowiązkowo podpisuje odpowiednie oświadczenie. Podpisanie oświadczenia oznacza zapoznanie się 

z regulaminem oraz jego akceptację. Wypełnienie oświadczenia jest równoznaczne z potwierdzeniem korzystania ze 

ściany na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność rodziców/opiekunów. 

27. Korzystanie z atrakcji SAE s.c. w tym ściany wspinaczkowej może się wiązać z powstaniem: skaleczeń, zadrapań i 

urazów, zniszczeniem odzieży, za które SAE s.c. oraz pracownicy nie odpowiadają. 

28. Właściciel ściany wspinaczkowej oraz pracownicy i instruktorzy nie odpowiadają za uszkodzenia ciała, urazy i 

kontuzje wynikające z innych przyczyn niż nieprawidłowości w budowie obiektu lub elementów wyposażenia albo 

niewłaściwe polecenie instruktora. 29. Nieodpowiednia pozycja osoby podczas lądowania na materacu może skutkować 

poważnym urazem.  

30. Zabrania się kołysania, bujania, huśtania na linie wspinaczkowej, oraz na kółkach gimnastycznych. Właściciel 

ściany wspinaczkowej oraz pracownicy i instruktorzy nie odpowiadają za skutki jeżeli uraz wynika wyłącznie z tej 

pozycji. 



31. Z drabiny linowej mogą korzystać wyłącznie osoby, które ukończyły 14 lat. 

32. Z drabiny można korzystać jedynie używając rąk, przemieszczając się po stronie materaca. Zabronione jest 

wchodzenie oraz poruszanie się po drabinie po stronie bez materaca. 

33. Zabrania się przebywania, przechodzenia, leżenia pod osobą wspinającą się. 

34. Zabrania się stawania na chwytach systemowych, chwytach Pusher, oraz na listwach na kampusie. 

35. Sekcje wspinaczkowe, grupy zorganizowane, osoby będące pod opieką instruktora – mają pierwszeństwo do 

korzystania ze ściany wspinaczkowej. Instruktor w celu realizacji planu zajęć, może korzystać na wyłączność z 

wybranej części ściany. 

36. Zabrania się wchodzenia, wspinaczki na: elementy wyposażenia, metalowe tragarze, elementy bez asekuracji w 

formie zielonego materaca. 

37. Regulamin nakazuje przestrzegania instrukcji znajdujących się na obiekcie, w szczególności dotyczących sposobu 

asekuracji i korzystania z danych urządzeń. 

38. Zabrania się wprowadzania rowerów do obiektu, pozostawiania, rowerów i innych przedmiotów w przejściach, 

ciągach komunikacyjnych. Obsługa może warunkowo zezwolić na wprowadzenie roweru (małe obłożenie obiektu, złe 

warunki pogodowe) i wskazać miejsce jego pozostawienia. 

39. Nieuzasadnione użycie elementów wyposażenia przeciwpożarowego, w szczególności gaśnic, ręcznych ostrzegaczy 

pożarowych jest zabronione i karane. 

40. Na terenie ściany wspinaczkowej zabrania się użytkowania otwartego ognia.  

41. Zabrania się wchodzenia wyżej niż chwyty wspinaczkowe na górze ściany (chwyty topowe). Należy wspinać się do 

takiej wysokości, aby chwyty topowe znalazły się maksymalnie na wysokości głowy. Wyjątkiem jest balkon na części 

boulderowej, który umożliwia wyjście na antresolę i powrót schodami.  

42. Balkon na bulderowej części ściany służy tylko i wyłącznie do przejścia na antresolę po skończonej drodze 

wspinaczkowej. Zabrania się przesiadywania, podchodzenia do krawędzi, skakania z balkonu. 

43. Zabrania się organizacji bez pisemnej zgody SAE s.c. jakichkolwiek imprez, zgromadzeń, grillowań, spożywania 

alkoholu na terenie otaczającym Centrum Wspinaczki Climbing Spot, oraz na terenie Akademickiego Związku 

Sportowego.  

44. Zabrania się przebywania na terenie otaczającym Centrum Wspinaczki Climbing Spot, oraz na terenie 

Akademickiego Związku Sportowego poza godzinami otwarcia obiektu, oraz bez obecności obsługi. 

45. Ściana wspinaczkowa nie jest placem zabaw. Biegające dzieci stwarzają niebezpieczeństwo dla siebie i innych. 

Uprasza się rodziców o odpowiedzialne zachowanie i pilnowanie swoich pociech. 

46. Zabrania się korzystania z prywatnego sprzętu wysokościowego bez zgody obsługi Centrum Wspinaczkowego 

Climbing Spot. 

47. Biżuteria, okulary, sprzęt elektroniczny oraz inne wartościowe przedmioty Klienci zobowiązani są zabezpieczyć w 

taki sposób, aby nie uległy zniszczeniu oraz nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia posiadaczy lub innych 

Klientów.  

48. Obsługa z powodów technicznych, konserwacyjnych może wyłączyć z użytkowania część ściany wspinaczkowej.  

49. Dowodem opłacenia wejścia jednorazowego jest paragon, należy go zachować i okazać w przypadku kontroli 

prowadzonej przez obsługę ściany. 

50. Opłatę za wstęp należy uiścić przed wejściem do szatni, rozpoczęciem rozgrzewki, wspinaczki. Korzystanie z 

obiektu bez opłaconego wejścia będzie skutkowało naliczeniem podwojonej opłaty za wejście, bez uwzględnienia ulg i 

rabatów. 

51. Zabrania się korzystania z niebieskiej ściany wspinaczkowej i systemu automatycznej asekuracji bez uprzedniego 

wyrażenia zgody przez obsługę oraz bez okazania lub wypożyczenia uprzęży 

52. Ze względu na specyfikę wspinaczki oraz obiektu, osoby niepełnosprawne ruchowo, umysłowo, mogą korzystać ze 

ścianki wspinaczkowej po uprzedniej konsultacji z obsługą. Zalecamy uprzedni kontakt telefoniczny, w celu wybrania 

odpowiedniego terminu wizyty. 

53. Grupy osób niepełnosprawnych umysłowo, ruchowo, wyceniane są indywidualnie. Fakt niepełnosprawności 

członków grupy należy zgłosić podczas zapytania ofertowego, pozwoli to na przygotowanie odpowiednio dostosowanej 

oferty. 

54. Materac służy do amortyzacji upadków. Podczas wspinaczki na ścianie wspinaczkowej typu bouldering, pomimo 

zachowania zasad bezpieczeństwa, z uwagi na ekstremalny charakter sportu, osoba wspinająca się może doznać urazu. 

Zalecamy opiekę instruktora, który przedstawia zasady bezpiecznego wspinania. 

55. Ze względów bezpieczeństwa nie wolno skakać z balkonu (części ściany wspinaczkowej, na której wspinaczkę 

kończy się wyjściem ponad krawędź ściany wspinaczkowej) oraz stawać i siadać na krawędziach ściany 

wspinaczkowej. 

56. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą wychodzić na balkon tylko pod nadzorem instruktora. 

57. Zieloną linią oznaczono miejsca, w których można wychodzić ponad krawędź ściany wspinaczkowej. 

58. Czerwoną linią oznaczono miejsca niebezpieczne – przekraczanie, wychodzenie ponad i poza obręb tych linii jest 

zabronione.  

59. Prowadzenie jakichkolwiek działań promocyjnych, reklamowych, rozdawnictwo, pozostawianie materiałów 

reklamowych, promocyjnych na terenie obiektu, wymaga pisemnej zgody właściciela i może być odpłatne.  

60. W centrum wspinaczki obowiązuje także regulamin sekcji. 


