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REGULAMIN
Boulderowni
Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie
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Regulamin ustala zasady korzystania z obiektu o nazwie Boulderownia KW
Częstochowa, który mieści się w Częstochowie w budynku przy ul.
Gaczkowskiego15A. Zwanej dalej ścianką lub boulderownią.
Zarządzanie obiektem oraz wszelkie sprawy związane z eksploatacją i
publicznym udostępnianiem w celach wspinaczkowych, leżą w gestii Zarządu
Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie.
Zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień obowiązuje
wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
Wspinaczka może być niebezpieczna!!! Każdy użytkownik ściany powinien
posiadać ubezpieczenie NW. Każda osoba wspina się na własną
odpowiedzialność!!! Klub Wysokogórski w Częstochowie nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne wypadki zaistniałe podczas użytkowania
obiektu.
Osoby korzystające z boulderowni są zobowiązane do jednorazowego
wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego w siedzibie klubu.
Osoby niebędące stowarzyszone w Klubie Wysokogórskim w Częstochowie, a
chcące korzystać ze ścianki i urządzeń treningowych mogą to uczynić jedynie
po wcześniejszym: przekazaniu darowizny w wysokości 7zł (odliczoną kwotę
należy wrzucić do przeznaczonej na ten cel kasetki).
Osoby stowarzyszone w Klubie Wysokogórskim w Częstochowie, a chcące
korzystać ze ścianki i urządzeń treningowych mogą to uczynić jedynie po
wcześniejszym uregulowaniu składki klubowej za dany okres.
Osoby stowarzyszone w Klubie Wysokogórskim w Częstochowie, a chcące
posiadać indywidualny klucz do lokalu klubu mogą wejść w jego posiadanie
po wcześniejszym uregulowaniu składki sekcyjnej za dany okres.
a)
klucz jest własnością Klubu i może z niego korzystać jedynie osoba,
której został on przekazany;
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każda osoba posiadająca klucz do klubu powinna przed opuszczeniem
boulderowni upewnić się, że wśród pozostałych osób znajduje się osoba
z kluczem. W przeciwnym razie wszystkie osoby nieposiadające klucza
do klubu muszą opuścić lokal;
c)
osoba, która wychodzi z boulderowni jako ostatnia ma obowiązek
wyłączyć: światło, radio, urządzenia grzewcze oraz zamknąć drzwi
wejściowe na klucz;
d)
osoba posiadająca klucz do klubu podczas korzystania z boulderowni
staje się opiekunem ścianki i zobowiązania jest do egzekwowania
wypełnienia formularza rejestracyjnego;
Samodzielnie z obiektu mogą korzystać osoby, które:
- ukończyły 18 rok życia
- ukończyły 16 rok życia oraz posiadają pisemną zgodę prawnych opiekunów
Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać ze ściany tylko pod
nadzorem osoby dorosłej, za zgodą prawnego opiekuna.
Osoby nie posiadające klucza do klubu zobowiązane są do wykonywania
poleceń opiekuna ścianki.
Na boulderowni nie wolno wspinać się, gdy poniżej znajduje się inna osoba,
nie wolno chodzić pod osobą wspinającą się. Na materacach nie wolno
zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów, toreb, butelek itp.
Drobne naprawy i jakiekolwiek zmiany, w tym zmiany chwytów mogą być
dokonywane tylko po konsultacji z przedstawicielem Zarządu Klubu.
Za rzeczy wartościowe pozostawiane w lokalu klubu, Klub nie ponosi
odpowiedzialności.
Na terenie całego klubu obowiązują ogólnie przyjęte zasady kultury i
współżycia społecznego. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu
oraz stosowania innych używek.
Łamanie postanowień niniejszego regulaminu może skutkować wyproszeniem
z lokalu klubu oraz zakazem wstępu na boulderownie.
O wszelkich sprawach nieobjętych regulaminem oraz o odstępach od niego
decyduje Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie.
b)
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