Regulamin uczestnictwa w zajęciach wspinaczkowych
prowadzonych przez instruktora Tytusa Woźniaka
1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z zajęć na sztucznych
ściankach, na drogach wspinaczkowych w terenie skałkowym i na innych obiektach
służących uprawianiu rekreacji ruchowej w trakcie zajęć prowadzonych przez
instruktora Tytusa Woźniaka (dalej Instruktor).
2. Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z
Instruktorem. Zajęcia organizowane są dla grup zorganizowanych oraz dla osób
indywidualnych w umówionych terminach na zajęciach zamkniętych dedykowanych
tym grupom, czy osobom. Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe także w trakcie
specjalnie organizowanych wydarzeń publicznych np. dni otwarte, festyny etc.
3. Opiekunowie przyprowadzające osoby małoletnie na zajęcia zapewniają we własnym
zakresie zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo ich dzieci i
podopiecznych w zajęciach wspinaczkowych.
4. Osoby pełnoletnie zgłaszające się na zajęcia oraz opiekunowie zgłaszający inne
osoby małoletnie na zajęcia wspinaczkowe oświadczają, iż osoby zgłaszane na
zajęcia nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach rekreacji
ruchowej a w szczególności w zakresie rekreacyjnego uprawianie wspinaczki halowej
i skałkowej oraz wykonywania asekurowanych zjazdów na linie.
5. Osoby pełnoletnie zgłaszające się na zajęcia oraz opiekunowie zgłaszający inne
osoby małoletnie na zajęcia przyjmuję do wiadomości i akceptują fakt, iż:
• wspinaczka jest sportem niebezpiecznym i nawet w skałkach i na sztucznym
obiekcie możliwe są kontuzje wynikające z błędów osób wspinających się, osób
postronnych, a także wynikające z czynników niezależnych od Instruktora, czy
osób uczestniczących w zajęciach
• prawo w Polsce traktuje wspinanie na sztucznej ściance i w skałkach na równi z
innymi formami alpinizmu, który jest uważany za sport wysokiego ryzyka.
• w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa wspinanie może być
sportem niebezpiecznym, stwarzającym ryzyko utraty zdrowia lub życia przez
osobę wspinającą lub osoby postronne.
6. Osoby pełnoletnie zgłaszające się na zajęcia oraz opiekunowie zgłaszający inne
osoby małoletnie na zajęcia wspinaczkowe zgadzają się na udzielenie im lub osobom
pozostającym pod ich opieką pomocy lekarskiej w przypadku urazu lub choroby
zaistniałych podczas zajęć.
7. Wszyscy uczestniczący w zajęciach wspinaczkowych ze względu na specyficzne
warunki na obiektach wspinaczkowych i w terenie skałkowym powinni zachować
szczególną ostrożność oraz dostosować swoje postępowanie do zastanych
warunków, a w szczególności zwrócić uwagę na to, iż zajęcia mogą odbywać się na
wolnym powietrzu, w terenie trawiastym, nierównym, kamienistym, na stoku,
występuje mokra trawa, ziemia i możliwe błoto, występują nieuregulowane
zadrzewienia, zakrzewienia i zarośla; występuje stromizna, ekspozycja, możliwe
spadające odłamki skalne (powinni m.in. dostosować ubranie do niesprzyjających
warunków pogodowych, nosić buty do chodzenia w terenie; nosić kask w trakcie
asekuracji, wspinaczki w terenie skałkowym, oraz przebywania w pobliżu innych osób
wspinających się).
8. W trakcie zajęć wspinaczkowych należy stosować się ściśle do poleceń Instruktora
prowadzącego zajęcia.

9. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz samodzielnej wspinaczki bez wyraźnego
zezwolenia Instruktora.
10. Samodzielna wspinaczka, oraz asekuracja innych osób wspinających się jest możliwa
po odbyciu instruktażu w zakresie bezpiecznej wspinaczki oraz asekuracji oraz po
wyraźnym oświadczeniu Instruktora, iż uczestnik zajęć nabył umiejętności
wystarczające do bezpiecznej asekuracji i wspinaczki - odpowiednio do zakresu
prowadzonych zajęć.
11. Instruktor nie odpowiada za rzeczy osobiste osób korzystających z zajęć. Należy je
zabezpieczyć samodzielnie przez zniszczeniem lub kradzieżą.
12. Instruktor prowadzący zajęcia zastrzega sobie możliwość wykonywania fotografii i
filmowania osób korzystających z zajęć oraz wykorzystania fotografii i filmów do
własnych celów marketingowych. Wizerunek w/w osób będzie wykorzystywany
wyłącznie w kontekście zajęć wspinaczkowych. Osoby, które nie wyrażają zgody na
fotografowanie, czy filmowanie oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach
marketingowych proszone są o pisemne powiadomienie Instruktora.
13. Instruktor zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w momencie, gdy wystąpią
warunki pogodowe powodujące zagrożenie dla uczestników zajęć. Odwołanie to jest
traktowane jako zaistniałe z przyczyn niezależnych od Instruktora i nie niesie
zobowiązań finansowych wobec osób, które dokonały rezerwacji lub przybyły już na
zajęcia. W przypadku odwołania zajęć Instruktor wyznacza nowy termin dokładając
wszelkich starań, by ustalić termin dogodny dla uczestników zajęć.
14. Instruktor zastrzega sobie także prawo do zmiany miejsca prowadzenia zajęć według
własnego uznania. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy w miejscu prowadzenia
zajęć znajduje się duża liczba innych osób uprawiających wspinaczkę, co może
wpływać na bezpieczeństwo lub uniemożliwiać prawidłowe przeprowadzenie zajęć.
15. Instruktor prowadzący zajęcia nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W razie potrzeby osoby uczestniczące
w zajęciach oraz opiekunowie grup powinni we własnym zakresie dokonać
odpowiedniego ubezpieczenia uczestników.
16. Rezerwacja terminu uczestnictwa w zajęciach jest potwierdzana drogą e-mailową lub
telefonicznie sms-em.
17. Dokonujący rezerwacji zobowiązują się, że w przypadku odwołania przez siebie
uczestnictwa w zajęciach i powiadomieniu Instruktora w terminie późniejszym niż 48
godziny przed zarezerwowanym terminem odwiedzin pokryją w całości koszty
uczestnictwa w zajęciach przewidziane w rezerwacji.
18. Opuszczenie zajęć przed ich zakończeniem nie upoważnia do zwrotu kosztów
uczestnictwa.
19. Dokonanie opłaty za zajęcia, kupienie biletu wstępu na zajęcia lub rejestracja
wejściówki oraz uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację niniejszego
regulaminu.
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