REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANY WSPINACZKOWEJ MOSiR
1. Ściana wspinaczkowa znajdująca się w budynku hali akrobatyczno-sportowej przy ul. Urszuli 22 jest
własnością Miasta Zielona Góra i znajduje się w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zielonej Górze.
2. Wszystkie osoby korzystające ze ściany zobowiązane są do zapoznania z niniejszym regulaminem
oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.
3. Za korzystanie ze ściany pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem MOSiR.
4. Osoby naruszające porządek, zasady bezpieczeństwa, ogólnie przyjęte normy zachowania lub przepisy
regulaminu, mogą być usunięte ze ściany bądź nie wpuszczane na ścianę przez obsługę.
5. Opiekunem ściany, odpowiedzialnym za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie ściany jest:
- Pan Wojciech Wojnicz (Klub Wysokogórski)
- Pan Paweł Lepa
6. Korzystanie ze ściany wspinaczkowej jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody jednego
z zarządzających.
7. Do asekurowania wspinających się po ścianie upoważnieni są zarządzający oraz osoby przez nie
upoważnione. Wspinaczka bez asekuracji dozwolona jest do wysokości czerwonej linii.
9. Ściana może być użytkowana jednocześnie przez maksymalnie 7 wspinaczy i 7 asekurujących.
10. Przez określenie „teren ściany wspinaczkowej” rozumie się samą ścianę oraz część sali wokół ściany
ogrodzoną linką na stojakach.
11. Używanie do asekuracji sprzętu nie posiadającego odpowiedniego atestu bezpieczeństwa jest
zabronione.
12. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ściany wspinaczkowej po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców
lub prawnych opiekunów.
13. Samowolne odkręcanie lub przykręcanie chwytów bez zgody jednego z zarządzających jest zabronione.
14. Niedopuszczalne są zmiany posadowienia punktów asekuracyjnych (zarówno stanowiskowych, jak
i przelotowych) bez zgody Dyrektora MOSiR.
15.Osoby odpowiedzialne za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu wskutek
użytkowania zobowiązane są do pokrycia wszelkich powstałych z tego tytułu szkód.

niewłaściwego

16. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu ściany i zaleceń dotyczących
bezpieczeństwa korzystania ze ściany - MOSiR nie ponosi odpowiedzialności.
17. Reklamacje, skargi i wnioski można składać w sekretariacie MOSiR, Zielona Góra, ul. Sulechowska 41,
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.
DYREKTOR MOSIR

