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REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ CENTRUM SPORTU I KULTURY 

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KRAKOWIE 

Przepisy ogólne 

1. Korzystanie ze ściany wspinaczkowej CSiK VII LO w Krakowie może odbywać się 

wyłącznie pod opieką operatora lub odpowiedniego instruktora.  

2. Osoby poniżej 18 roku życia, muszą mieć pisemna zgodę rodziców/opiekunów prawnych 

na uprawianie wspinaczki, wypełnioną na formularzu CSiK. 

3. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą uprawiać wspinaczkę wyłącznie pod nadzorem 

instruktora lub rodzica/opiekuna prawnego (za zgodą personelu).  

4. Liczbę osób korzystających jednocześnie ze ściany wspinaczkowej określa opis techniczny 

producenta. 

5. Personel ma obowiązek udzielić wszelkich informacji niezbędnych do korzystania ze 

ściany. 

6. Wszyscy użytkownicy ściany wspinaczkowej CSiK, niezależnie od trudności 

pokonywanych dróg, mają takie same prawa. 

7. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub 

innych środków odurzających oraz ich spożywanie na terenie na terenie CSiK VII LO w 

Krakowie. 

8. Warunkiem prowadzenia zajęć przez instruktorów niezatrudnionych przez VII LO w 

Krakowie jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności za ich przebieg oraz 

zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zajęć. 

Przepisy porządkowe 

1. Wstęp na ścianę wspinaczkową CSiK dozwolony jest tylko w butach treningowych lub w 

obuwiu zamiennym. 

2. Okrycie wierzchnie należy pozostawiać w szatni.  

3. CSiK nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie obiektu.  

4. Każda osoba, która uprawia wspinaczkę na ścianie CSiK ma obowiązek podpisania przed 

zajęciami oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem ściany wspinaczkowej CSiK VII LO 

w Krakowie. 

5. Operator/prowadzący zajęcia odpowiada za bezpieczeństwo na ścianie. Należy 

bezwzględnie stosować się do jego poleceń. 

6. Operator/prowadzący zajęcia ma prawo usunąć z terenu CSiK osoby, które nie stosują się 

do regulaminu ściany wspinaczkowej lub jego zaleceń. 

7. Osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej CSiK zobowiązane są do utrzymywania 

czystości obiektu i przestrzegania zasad kultury osobistej.  

8. Do dokonywania wszelkich zmian na ścianie wspinaczkowej uprawniony jest jedynie 

personel VII LO w Krakowie lub osoby przez niego wyznaczone.  
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Obowiązujące zasady uprawiania wspinaczki 

1. Każdy użytkownik niezaznajomiony z podstawowymi zasadami asekuracji jest 

zobowiązana do poinformowaniu o tym dyżurujący personel. 

2. Osoba, która nie przejdzie szkolenia/weryfikacji umiejętności asekuracyjnych pomyślnie, 

nie może asekurować. 

3. Wspinanie bez asekuracji dozwolone jest w miejscach wyposażonych w materace do 

wysokości górnej krawędzi dolnego panelu ściany. 

4. Wspinanie z asekuracją górną dozwolone jest tylko na drogach wyposażonych w 

stanowiska asekuracyjne i liny. 

5. Wspinanie z asekuracją dolną dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyposażonych w 

punkty asekuracyjne. Do wspinania z asekuracją dolną są dopuszczone wyłącznie osoby, 

które przeszły odpowiednie szkolenie z tego zakresu.  

6. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych z odpowiednimi 

atestami oraz normą EN 892. 

7. Do asekuracji można używać każdego przyrządu asekuracyjnego opatrzonego właściwym 

atestem (UIAA, CE, DIN) za wyjątkiem ósemki, której stosowanie jest zabronione.  

8. Wiązanie się do uprzęży za pośrednictwem dozwolone jest wyłącznie z zastosowaniem 

ósemki podwójnej. Bezwzględnie zakazane jest łączenie liny z uprzężą za pośrednictwem 

karabinka. 

9. Zabrania się używania sprzętu samozaciskowego. 

10. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych 

użytkowników ściany, w szczególności: 

a) przeszkadzanie w asekuracji lub w wspinaniu; 

b) przebywanie w strefie zeskoku ze ściany pod osobą wspinającą się;  

c) wspinanie nad lub pod inną osobą; 

d) wspinanie z twardymi przedmiotami w kieszeni (np. telefon, klucze); 

e) zostawianie przedmiotów i sprzętu w strefie zeskoku ze ściany; 

f) asekurowanie w pozycji siedzącej lub w oddaleniu od ściany; 

g) wspinanie się z asekuracją w linii niewytyczonej przez drogi, i tym samym 

powodowanie lotów wahadłowych; 

h) zbyt szybkie opuszczanie wspinaczy; 

i) hałasowanie. 

10. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne 

wykorzystanie sprzętu i urządzeń niezgodne z ich prawidłowym przeznaczeniem.  

11. Bezpośrednio pod ścianą powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające 

się oraz asekurujące.  

12. Osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej CSiK VII LO w Krakowie są zobowiązani 

do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie posiadającego atest UIAA, CE, DIN.  

13. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający się są 

zobowiązani zgłaszać dyżurnemu operatorowi.  


