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REGULAMIN SZTUCZNEJ ŚCIANY WSPINACZKOWEJ 

 
 

1. Centrum Sportowe Homera Adrenalina jest obiektem zarządzanym przez Bieruński Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. 

 

2. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej „ADRENALINA” zobowiązane są do zapoznania się oraz 
przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 

3. Wspinanie odbywa się na własną odpowiedzialność, po wcześniejszym podpisaniu oświadczenia. 
 

4. Za korzystanie ze ścianki wspinaczkowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 
 

5. Obsługa ściany wspinaczkowej może odmówić sprzedania biletu bez podania przyczyny. 
 

6. Na terenie obiektu istnieje możliwość skorzystania z szafek zamykanych na kluczyk. W przypadku zgubienia 
kluczyka pobierana będzie opłata w wysokości 20 zł. 
 

7. Zakupione bilety nie podlegają zwrotom lub wymianom. 
 

8. Wspinanie na sztucznej ścianie może odbywać się tylko pod opieką instruktora lub operatora (zwanym dalej 
„osobą odpowiedzialną”). 
 

9. Podczas wspinania należy bezwzględnie stosować się do poleceń osoby odpowiedzialnej. 
 

10. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia zorganizowane biorą pełną odpowiedzialność za uczestników grupy. 
 

11.  Osoba odpowiedzialna ma prawo usunąć z terenu ściany wspinaczkowej osoby niestosujące się do jego 
poleceń lub regulaminu. 
 

12.  Nie wolno wspinać się bez koszulki. 
 

13.  Osoby niewspinające się nie mogą przebywać pod ścianą wspinaczkową.  
 

14. Personel ścianki wspinaczkowej nie odpowiada za przyniesiony przez użytkownika ścianki sprzęt oraz za 
ewentualne wypadki spowodowane w związku z jego użyciem. 
 

15. Osoby znajdujące się na terenie ściany wspinaczkowej nie mogą przeszkadzać w pracy personelu. 
 

16. Personel ściany nie bierze odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni lub w torbach. 
 

17. Każda osoba nie znająca podstawowych zasad asekuracji oraz wiązania się liną jest zobowiązana do 
poinformowania o tym dyżurujący personel. 
 

18. Asekuracja za pomocą urządzeń automatycznych Perfect Descent Auto Bealys  może odbywać się tylko przy 
użyciu systemowego zatrzaśnika i wpięcia go do centralnego punktu uprzęży. Wszelkie modyfikacje są 
zabronione. 
 

19. Ze ścianki wspinaczkowej mogą korzystać samodzielnie tylko osoby dorosłe tzn. mające ukończone 18 lat. 
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20. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. 
 

21. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą się wspinać wyłącznie pod bezpośrednią opieką rodziców lub 
prawnych opiekunów, rodzice mogą powierzyć opiekę nad dzieckiem operatorowi ścianki. Osoby takie nie 
mogą samodzielnie asekurować. 
 

22. Osoby, które nie ukończyły 16 lat muszą przejść obowiązkowo szkolenie z asekuracji bez względu na poziom 
ich wiedzy. 
 

23. Początkujący użytkownicy ścianki mają obowiązek zgłosić się do operatora ściany. Operator dokonuje 
instruktarzu wstępnego w zakresie asekuracji górnej. 
 

24. W przypadku osób początkujących, wspinaczka oraz asekuracja z użyciem lin możliwa jest dopiero po 
dopuszczeniu przez operatora. 
 

25. Początkującym sprzęt asekuracyjny zakłada instruktor lub operator ściany. 
 

26. Po założeniu sprzętu asekuracyjnego niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany przy nim. 
 

27. Wejście na sportową część obiektu dozwolone jest tylko w zamiennym, czystym obuwiu sportowym. 
 

28. Na terenie ściany wspinaczkowej obowiązuje zakaz żucia gumy. 
 

29. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu 
lub życiu nie powinny korzystać z ścianki wspinaczkowej. 
 

30. Wszelkie wypadki i kontuzje należy niezwłocznie zgłaszać personelowi ściany wspinaczkowej. 
 

31.  Przed pójściem do toalety należy ściągnąć uprząż wspinaczkową. 
 

32.  Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym. Zabronione jest wspinanie bez 
obuwia oraz w sandałach i klapkach. 
 

33. Okrycia, ubrania i bagaż osoby korzystające ze ścianki mają obowiązek zostawić w szatni. Podręczną torbę, 
plecak, butelkę z wodą można pozostawić w wydzielonej części sali. 
 

34.  Osoba prowadząca drogę z dołem zobowiązana jest to używania obuwia wspinaczkowego. 
 

35.  Bez asekuracji można wspinać się tylko do wysokości 3 metrów (ręce), po uprzednim rozłożeniu materaców. 
 

36.  Nie wolno przebywać pod osobą aktualnie wspinającą się. 
 

37. W obrębie ściany (tzn. około 2 m od ściany) nie wolno pozostawiać żadnych zbędnych przedmiotów (butelki, 
buty, uprzęże, odzież, itp.). 

 

38. Cały używany sprzęt (osobisty także) musi być sprawny technicznie i posiadać odpowiednie atesty (CE, UIAA, 
DIN) oraz należy używać go zgodnie z zaleceniami producenta. 
 

39. Linę z uprzężą można łączyć tylko za pomocą węzła ósemkowego. Zabronione jest używanie do tego 
zatrzaśnika (karabinka). 
 

40. Asekurować trzeba bezpiecznie i skutecznie. W szczególności zabrania się zbyt szybkiego opuszczania na 
linie. 
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41.  Na ścianie nie wolno asekurować się za pomocą ósemek zjazdowych, płytek, węzła półwyblinka itp. 
 

42. Bezwzględnie zakazane jest wspinanie lub asekuracja na linach zaczepionych tylko o jeden punkt 
asekuracyjny. 
 

43.  Osoba wspinająca się, zobowiązana jest do wpinania się we wszystkie przeloty znajdujące się na danej 
drodze (nie można omijać „wpinek”, szczególnie pierwszych). 
 

44. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje, wspinający się są zobowiązani zgłaszać 
dyżurującemu instruktorowi/operatorowi ścianki. 

 

45. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie ściany wspinaczkowej określa personel ściany (max. 24 
osoby). 
 

46. W przypadku gdy ilość osób stwarzałaby zagrożenie dla uczestników, personel jest upoważniony do odmowy 
korzystania ze ściany. 
 

47. Zabronione jest prowadzenie wszelkiej działalności zarobkowej wewnątrz obiektu przez osoby fizyczne i 
prawne oraz działalności konkurencyjnej wobec ściany wspinaczkowej, a w szczególności nauki wspinania 
oraz innych zajęć prowadzonych na ścianie wspinaczkowej, chyba, że osoby te posiadają pisemną zgodę 
zarządcy obiektu na prowadzenie w/w działalności. 
 

48. Na terenie obiektu wszyscy wspinacze niezależnie od trudności pokonywanych dróg podlegają TYM SAMYM 
PRZEPISOM. 
 

Na sztucznej ścianie wspinaczkowej zabrania się: 
 

➢ dokonywania zmian w wyposażeniu ściany ( zdejmowanie i przekręcanie chwytów, ściąganie lin, przepinanie  
ścianowych ekspresów itp.), 

➢ asekurowania przez ciało, 
➢ prowadzenia dróg tak, by się krzyżowały, 
➢ noszenia w kieszeniach przedmiotów, jak również noszenia na sobie biżuterii (w szczególności: pierścionków, 

obrączek itp.), 
➢ robienia zdjęć, używania telefonu, wykonywania czynności niezwiązanych ze wspinaczką lub asekuracją, 
➢ biegania po hali, 
➢ przebierania się w miejscu do tego niewyznaczonym, 

➢ wspinania osobom nietrzeźwym oraz będącym pod wpływem środków odurzających. 
 
 
 
 
 
 
 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU GROZI USUNIĘCIEM ZE ŚCIANY 
WSPINACZKOWEJ 
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Ochrona Danych Osobowych: 

− Administratorem Danych Osobowych jest Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji (BOSIR) z siedzibą w Bieruniu 

przy ul. Warszawskiej 270.  

− Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem e-mail iod@bosir.bierun.pl i/lub pocztą 

tradycyjną na adres Administratora z dopiskiem „IOD”. 

− Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczonych usług, na podstawie art. 6 ust. 1 

lit. b  RODO. Odbiorcami danych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz firmy 

wspierające w działalności BOSiR, z którymi została zawarta umowa powierzenia przetwarzania danych zgodnie 

z art. 28 RODO.  

− Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań, dla których zostały pozyskane. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji świadczonych usług, a odmowa ich podania uniemożliwi 

skorzystanie z usług świadczonych przez Administratora. 

− Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) dnia 27 kwietnia 2016 r.  

− Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, żądania 

ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (jeżeli żądanie to okaże się zasadne) oraz do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uzna, że dane przetwarzane 

są niezgodnie obowiązującym prawem. 

 

 

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU GROZI USUNIĘCIEM ZE ŚCIANY 
WSPINACZKOWEJ 

 
 
 

        


