REGULAMIN BULDEROWNI BLOKFIT
1. Ściana wspinaczkowa jest udostępniona dla użytkownika za określoną opłatą w dniach i
godzinach wyszczególnionych w harmonogramie.
2. Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zgłosić się do recepcji bulderowi, uiścić
opłatę, zapoznać się z regulaminem obiektu oraz podpisać stosowne oświadczenie.
3. W bulderowi każdy wspina się na własną odpowiedzialność.
4. Osoba, która wypełniła obowiązki w punkcie 2 niniejszego regulaminu, ma prawo: korzystać z
bulderowi, kampusa i innych urządzeń treningowych w godzinach otwarcia obiektu.
5. Osoby niepełnoletnie mogą wspinać się na ścianie wspinaczkowej tylko po uprzednim
dostarczeniu oświadczenia podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego (wzór
dostępny w recepcji ścianki).
6. Dzieci, które nie ukończyły 12. Roku życia, mogą wspinać się tylko pod nadzorem rodzica,
opiekuna prawnego lub instruktora szkoły.
7. Wstęp na obiekt dozwolony jest tylko w obuwiu zmiennym.
8. Okrycia, ubrania i bagaż wspinacze mają obowiązek zostawić w szatni. Podręczną torbę,
plecak, butelkę z wodą można pozostawić w wydzielonej części sali.
Nie wolno niczego pozostawiać pod ścianą wspinaczkową.
UWAGA!!!
Blokfit, instruktorzy i operatorzy ściany wspinaczkowej nie ponoszą odpowiedzialności za
rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, na korytarzu lub na terenie ścianki.
9. Asekurację w bulderowi zapewniaja tylko materace gąbkowe.
10. Osoba korzystająca z ciężarków podczas ćwiczeń na drążkach, bestii, kampusie, bądź kółkach
gimnastycznych robi to na własną odpowiedzialność.
11. Nie wolno wspinać się, gdy poniżej znajduje się druga osoba.
12. Nie wolno przechodzić, przebywać pod osobą wspinającą się.
13. Na materacach pod ścianką nie wolno zostawiać żadnych przedmiotów.
14. Podczas wspinania nie wolno mieć w kieszeni żadnych przedmiotów, np. telefonu
komórkowego, kluczyków.
15. Nie wolno wspinać się mając na sobie biżuterię (np. pierścionki, kolczyki, łańcuszki, zegarek
itp.)
16. Nie wolno wspinać się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
17. Drobne naprawy i jakiekolwiek zmiany na ścianie mogą być dokonywane tylko przez
dyżurnego instruktora/operatora ściany wspinaczkowej.
18. Wszystkich wspinających się obowiązuje kulturalne zachowanie.
19. Na terenie bulderowi nie mogą przebywać osoby postronne tzn. takie, które nie zgłosiły się
do recepcji ściany wspinaczkowej.
20. Instruktor/operator opiekujący się ściana ma prawo wyprosić ze ścianki bez zwrotu opłaty
wejściowej osoby, które łamią niniejszy regulamin i nie stosują się do jego opleceń.
21. Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez
instruktora/operatora ściany na miejscu w trybie ostatecznym.
22. Prawo
do
ostatecznej
interpretacji
niniejszego
regulaminu
należy
do
instruktorów/operatorów ściany.

