REGULAMIN ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ W BIAŁOŁĘCKIM OŚRODKU SPORTU W WARSZAWIE

1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o:
1) BOS – należy przez to rozumieć Białołęcki Ośrodek Sportu z siedzibą przy ulicy Światowida 56 w
Warszawie, będący jednostką organizacyjną Miasta Stołecznego Warszawy, nie posiadającą
osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej;
2) Dyrektorze BOS – należy przez to rozumieć Dyrektora Białołęckiego Ośrodka Sportu;
3) Obiekcie – należy przez to rozumieć wyodrębniony obiekt sportowo - rekreacyjny będący w
zarządzaniu BOS;
4) Ścianie wspinaczkowej – należy przez to rozumieć sztuczną ścianę wspinaczkową znajdującą się w
obiekcie sportowo-rekreacyjnym m. st. Warszawy położonym przy ul. Strumykowej 21 w
Warszawie zarządzanym przez BOS;
5) Operator ścianki – należy przez to rozumieć osobę pełniącą dyżur na sztucznej ścianie
wspinaczkowej, posiadającą uprawnienia co najmniej operatora sztucznej ściany wspinaczkowej
której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom wspinającym się na ścianie
wspinaczkowej i kontrola korzystania ze ściany wspinaczkowej;
6) Grupie zorganizowanej – należy przez to rozumieć grupę osób korzystających ze ściany
wspinaczkowej zgłoszona przez Opiekuna Grupy, odbywająca zajęcia rekreacyjno – sportowe na
ścianie wspinaczkowej pod nadzorem Instruktora ściany wspinaczkowej. Przy czym zgodnie z art.
41 Ustawy o sporcie zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w
klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek
sportowy może prowadzić wyłącznie trener lub instruktor sportu w rozumieniu ustawy;
7) Organizator – należy przez to rozumieć BOS lub inny podmiot organizujący świadczenie usług
sportowo – rekreacyjnych dla osób indywidualnych lub grup zorganizowanych na ścianie
wspinaczkowej na podstawie umowy zawartej z BOS;
8) Opiekun Grupy – należy przez to rozumieć osobę sprawującą nadzór nad grupą zorganizowaną na
terenie Obiektu;
9) Instruktor – należy przez to rozumieć osobę prowadzącą zajęcia dla Grupy
zorganizowanej,
ponoszącą odpowiedzialność za Grupę zorganizowaną korzystającą ze ściany wspinaczkowej,
posiadającą uprawnienia do prowadzenia zajęć i szkoleń w zakresie wspinaczki na sztucznej ścianie
wspinaczkowej. Pod pojęciem Instruktora zajęć należy rozumieć również osobę o której mowa w art.
41 ust. 3 Ustawy o sporcie, zgodnie z którą trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których
działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
3) posiada wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub
instruktora sportu;
4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art.
46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.);
Za zapewnienie prowadzenia zajęć przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje odpowiada
Organizator.
9) Regulamin – należy przez to rozumieć Regulamin ścianki wspinaczkowej w BOS;
10) Regulamin Obiektu – należy przez to rozumieć Regulamin Hali Sportowej Białołęckiego Ośrodka
Sportu;
11) Ustawa o sporcie - Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 176);
12) Użytkownik ścianki – należy przez to rozumieć osobę która wykupiła bilet, karnet lub korzysta ze
ściany wspinaczkowej na podstawie umowy z BOS bądź jako uczestnik Grupy zorganizowanej;
13) Dział Obsługi Klienta i Sportu – komórka organizacyjna Białołęckiego Ośrodka Sportu
odpowiedzialna za ofertę i sprzedaż usług BOS.

2. Wszystkie osoby przebywające na sektorze ściany wspinaczkowej zobowiązane są do przestrzegania
postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Obiektu.
3. Za korzystanie ze ściany wspinaczkowej pobierane są opłaty wg cennika zgodnie z obowiązującym
cennikiem zatwierdzonym przez Dyrektora BOS. Użytkownicy ścianki mogą korzystać z wyposażenia
w pełnym zakresie w ramach wykupionego czasu.
4. Każdy użytkownik ścianki wspinaczkowej ma takie same prawa i obowiązki.
5. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia wspinania jest zapoznanie się z Regulaminem, podpisanie
stosownego oświadczenia o świadomości zagrożeń związanych z uprawianiem wspinaczki, którego
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Wszyscy użytkownicy ścianki są ponadto
zobowiązani do przestrzegania zasad kulturalnego zachowania się na sektorze ścianki oraz w
szczególności wykonywania poleceń Operatorów ścianki wspinaczkowej. Operator ścianki ma prawo
do usunięcia z sektora ścianki osób niestosujących się do poleceń lub do niniejszego regulaminu.
6. Wspinaczka uprawiana nieprawidłowo, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i
obowiązujących w miejscu wspinania zasad porządkowych, MOŻE doprowadzić do nieszczęśliwego
wypadku groźnego dla zdrowia, a nawet życia wspinacza i/lub osób będących w pobliżu. Każdy, kto
się wspina musi uwzględnić to ryzyko, podejmując je na własną odpowiedzialność. Nie przestrzegane
zasad określonych w niniejszym Regulaminie, całkowicie wyłącza odpowiedzialność BOS i
Operatorów ścianki wspinaczkowej z tytułu zaistniałych zdarzeń losowych.
7. Wspinaczka odbywa się na własną odpowiedzialność. Na ściance wspinaczkowej samodzielnie mogą
się wspinać osoby, które:
a) ukończyły 18. rok życia i złożyły pisemne oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
b) ukończyły 16 rok życia i złożyły pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu;
Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16. roku życia, mogą się wspinać tylko pod opieką
Operatora ścianki lub rodzica/opiekuna prawnego, o ile:
- posiadają wiedzę, umiejętności i doświadczenie wspinaczkowe na poziomie, który pozwala im
wspinać się samodzielnie w sposób skuteczny i bezpieczny,
- zostały zweryfikowane pozytywnie pod względem umiejętności asekuracyjnych, lub ukończyły
podstawowe szkolenie z asekuracji przez operatora ścianki
- złożyły pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
8. Zasady wspinania z górną asekuracją:
a) Wspinaczka (w tym asekuracja) możliwa jest dopiero po dopuszczeniu przez dyżurującego
Operatora ściany. Osoby początkujące (które nie potrafią samodzielnie asekurować) są
zobowiązane do zgłoszenia tego faktu Operatorowi ścianki. Operator ścianki decyduje o
konieczności ukończenia podstawowego szkolenia w zakresie górnej asekuracji i ma prawo do
wykonania krótkiego testu sprawdzającego umiejętność asekuracji;
b) Wspinaczka z górną asekuracją na drogach niewyposażonych w liny jest dozwolona pod
warunkiem wpięcia liny w oba karabinki stanowiskowe (np. po uprzednim poprowadzeniu
drogi). Zabronione jest wspinanie z asekuracją górną w sytuacji grożącej wahadłem;
c) Operator ma prawo zabronić wspinaczki z górną asekuracją, nawet w sytuacji, w której
wspinacz przeszedł szkolenie w tym zakresie. Asekuracja powinna być prowadzona w sposób
bezpieczny i zgodny z zasadami sztuki, a także standardami przyjętymi w BOS

9. Zasady wspinania z dolną asekuracją:
Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób z ukończonym kursem wspinaczkowym.
Operator ma prawo zabronić wspinaczki z dolną asekuracją, nawet w sytuacji, w której wspinacz
przeszedł szkolenie w tym zakresie. Asekuracja powinna być prowadzona w sposób bezpieczny i
zgodny z zasadami sztuki, a także standardami przyjętymi w BOS.
10. Zasady wspinaczki boulderowej:
a) Wspinanie bez asekuracji jest możliwe do wysokości czerwonej linii (dla rąk). Odstępstwa od
tej reguły możliwe są tylko pod nadzorem Operatora i tylko wówczas gdy na zeskoku
położony jest materac;
b) Zabrania się wspinaczki (np. trawersowania) pod osobami wspinającymi się z dolną
asekuracją, oraz wspinającymi się z górną asekuracją(przynajmniej do momentu, w którym
wspinająca się osoba nie wspięła się do 3 spitu.
11. Zasady udostępniania ścianki na sekcje/kursy wspinaczkowe oraz ćwiczenia parawspinaczkowe.
Instruktorzy/operatorzy zewnętrzni zobowiązani są do zgłaszania z wyprzedzeniem zamiaru
prowadzenia zajęć dla grupy zorganizowanej Działowi Obsługi Klienta i Sportu.
12. Standardy wspinaczki przyjęte na sektorze ścianki wspinaczkowej BOS:
a) na drugim końcu liny ZAWSZE musi być zawiązany węzeł zabezpieczający,
b) podczas asekuracji powinno się stać nie dalej niż 3 metry od ściany,
c) asekurację prowadzimy za pomocą przyrządów asekuracyjnych (np. kubka), zabronione jest
używanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki,
d) podczas asekuracji dolnej, asekurant powinien spotować wspinacza przed wpięciem do
pierwszego punktu asekuracyjnego,
e) przy wspinaniu z dolną asekuracją stosujemy wyłącznie linę dynamiczną, oraz wpinamy we
wszystkie punkty przelotowe na drodze wspinaczkowej. Zabronione jest mijanie wpinek,
f) liny statyczne można wykorzystywać tylko do wspinaczki z asekuracją górną,
g) zabrania się wspinaczki z biżuterią na palcach, zegarkiem, itp. oraz wszelkiego rodzaju dużymi
naszyjnikami i kolczykami,
h) nie wolno kłaść jakichkolwiek przedmiotów na zeskoku pod ścianą; dotyczy to w
szczególności: sprzętu i wyposażenia, części ubioru, obuwia, toreb, szczotek, butelek itp. Na
zeskoku może leżeć wyłącznie zapas liny asekuracyjnej,
i) zabrania się wpinania dwóch lin do jednego ekspresu lub stanowiska,
j) podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów i ekspresów,
k) na teren sektora ścianki wspinaczkowej wolno wchodzić jedynie w obuwiu wspinaczkowym
lub zmiennym,
l) zabronione jest wspinanie bez butów,
m) uprząż wspinaczkowa musi być właściwie dobrana pod względem rozmiaru, oraz prawidłowo
włożona i zapięta. Uprząż zakładamy wyłącznie na ubranie. Zabronione jest zakrywanie
klamry uprzęży, oraz węzła liny zwisającymi fałdami ubioru,
n) zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych
użytkowników ściany, w szczególności:
 przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu,
 wspinanie nad lub pod inną osobą,
 asekurowanie w zbyt dużym oddaleniu od ścianki,




rozpoczęcia wspinania bez jednoznacznej zgody osoby asekurującej,
wspinania z telefonem, kluczami i innymi twardymi przedmiotami w kieszeniach.

13. Nie wolno posługiwać się sprzętem nie posiadającym właściwego atestu, nadmiernie zużytym lub
zniszczonym. Aby wypożyczyć sprzęt, należy zgłosić się do Instruktora i zostawić dokument
stwierdzający tożsamość. Wspinający się może również używać własnego sprzętu, pod warunkiem
zweryfikowania go przez Instruktora.
14. Wszelkie zmiany konfiguracji ściany, w tym systemu asekuracji, np. przepinanie wędek, ekspresów,
dozwolone jest jedynie dla Operatora ścianki.

15. Wszelkie zauważone problemy i/lub usterki techniczne użytkownicy zobowiązani są zgłaszać
Operatorowi ścianki.
16. Jeśli użytkownik ściany narusza zasady bezpiecznego uprawiania wspinaczki, postanowienia
niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Obiektu, Operator ścianki ma prawo zwrócić uwagę, a gdy to
nie skutkuje, doprowadzić do usunięcia osoby zakłócającej porządek z terenu ścianki. Te same
uprawnienia posiadają pracownicy Białołęckiego Ośrodka Sportu. Osobom karnie usuniętym z terenu
ściany wspinaczkowej nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet wstępu.

Załącznik nr 1 do
Regulaminu Ścianki wspinaczkowej w BOS

OŚWIADCZENIE
/dotyczy osoby pełnoletniej/
W związku z korzystaniem ze sztucznej ściany wspinaczkowej w obiekcie Białołęckiego Ośrodka
Sportu w Warszawie
oświadczam, że:
1) Jestem świadoma/y zagrożeń dla zdrowia i życia jakie niesie za sobą uprawianie wspinaczki,
akceptuję ryzyko związane ze wspinaczką oraz możliwość i konsekwencje ewentualnego wypadku
i będę wspinać się na ścianie wspinaczkowej w Białołęckim Ośrodku Sportu na własną
odpowiedzialność,
2) mój stan zdrowia jest dobry i nie ma przeciwskazań zdrowotnych do uprawiania przeze mnie
wspinaczki na sztucznej ścianie wspinaczkowej,
3) posiadam ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
4) akceptuję treść Regulaminu ścianki wspinaczkowej Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz
Regulaminu Obiektu i zobowiązuję się przestrzegać ich zapisów.

Data i podpis: …………………………………………………………...

Załącznik nr 2 do
Regulaminu Ścianki wspinaczkowej w BOS

OŚWIADCZENIE - ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO
/dotyczy osoby małoletniej/
Wyrażamy zgodę aby:
Imię i nazwisko: …………………………………………….. ……………………, data urodzenia ………..………….
Pozostająca/y pod naszą władzą rodzicielską/opieką wspinał/a się na sztucznej ścianie
wspinaczkowej w obiekcie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie
Oświadczamy, że:
1) Jesteśmy świadomi zagrożeń dla zdrowia i życia jakie niesie za sobą uprawianie wspinaczki,
akceptujemy ryzyko związane ze wspinaczką oraz możliwość i konsekwencje ewentualnego
wypadku i wyrażamy zgodę na samodzielne wspinanie się małoletniej/go na ścianie
wspinaczkowej w Białołęckim Ośrodku Sportu,
2) stan zdrowia małoletniej/go jest dobry i nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
przez nią/go wspinaczki;
3) małoletnia/i jest ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków;
5) akceptujemy treść Regulaminu ścianki wspinaczkowej Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz
Regulaminu Obiektu i zobowiązujemy się przestrzegać ich zapisów i przejmujemy
odpowiedzialność za wszelkie wypadki i kontuzje małoletniej/ego wynikające z nieprzestrzegania
przez małoletnią/go postanowień Regulaminów, zasad bezpieczeństwa oraz poleceń Operatora
ścianki.

Data i podpisy rodziców/opiekunów :

…………………………………
telefony kontaktowe: …………………………………………

…………….…………………………….

