
 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI 

WSPINACZKOWEJ-BULDEROWEJ 

MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI 

W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU 

  

1. Administratorem ścianki wspinaczkowej jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji               

w Kędzierzynie-Koźlu z siedzibą przy al. Jana Pawła II 29, 47-220 Kędzierzyn-Koźle. 

2. Ścianka wspinaczkowa jest obiektem ogólnodostępnym czynnym codziennie w godzinach 

zgodnych z harmonogramem. 

3. Wszystkie osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się 

z Regulaminem oraz do bezwzględnego przestrzegania zawartych w nim postanowień. 

4. Obowiązek zapoznania z Regulaminem uczestników grupy spoczywa na opiekunie lub 

kierowniku grupy. 

5. Regulamin obowiązuje wszystkich korzystających ze ściany wspinaczkowej oraz 

przebywających na jej terenie.  

6. Osoby, które nie ukończyły 15 lat korzystają ze ścianki tylko w obecności rodzica lub 

osoby pełnoletniej.  

7. Osoby w wieku 15-18 lat korzystają ze ścianki wspinaczkowej po okazaniu pisemnej 

zgody prawnego opiekuna.  

8. Korzystanie ze ścianki bulderowej odbywa się zgodnie z instrukcją umieszczoną na 

ściance.  

9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: 

a) wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków 

odurzających, 

b) sprzedaży, podawania, wnoszenia, oraz spożywania napojów alkoholowych oraz 

innych środków odurzających, 

c) palenia tytoniu, 

d) wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych, 

e) wprowadzania i przebywania zwierząt. 

10.  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.  

11. Obsługa i właściciel nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na obiekcie.  

12. Zabrania się pozostawiania jakichkolwiek rzeczy na materacu.  

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

materacu.  

14.  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.  

15.  Wszystkie osoby przebywające na terenie ściany wspinaczkowej zobowiązane są do 

przestrzegania poleceń obsługi.  

16.  Na terenie obiektu należy zachować szczególną ostrożność.  

17.  Zauważone przez użytkowników uszkodzenia elementów wyposażenia obiektu,                  

w szczególności chwytów lub materaca, powinny być natychmiastowo zgłaszane obsłudze.  



18.  Materac służy wyłącznie do amortyzacji upadków. Zabrania się wykorzystywanie go do 

innych celów niż jego przeznaczenie oraz zeskakiwania na niego dla zabawy.  

19.  Na ściance mogą odbywać się zorganizowane zajęcia z wychowania fizycznego, sportu, 

rekreacji itp. pod opieką osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia zawodowe: 

nauczyciel wychowania fizycznego, instruktor sportu itp.  

20.  Przed rozpoczęciem wspinaczki zaleca się wykonanie serii ćwiczeń rozgrzewających. 

Wspinaczka bez rozgrzewki grozi kontuzją !.  

21.  Zabrania się wspinania pod lub nad kimś, grozi to kolizją w przypadku odpadnięcia.  
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