Załącznik nr 1 do uchwały nr 1 /2019 rok
w sprawie Regulaminu korzystania ze ściany wspinaczkowej oraz boulderu w trakcie zajęć ESW Climbers

REGULAMIN
Korzystania ze ściany wspinaczkowej oraz boulderu w trakcie zajęć
EŁCKIEGO STOWARZYSZENIA WSPINACZKOWEGO CLIMBERS
Zajęcia Ełckiego Stowarzyszenia Wspinaczkowego Climbers odbywają się na sztucznej ścianie wspinaczkowej w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Ełku na ul. J.H Małeckich 1 (zwanej w dalszej części “obiektem nr 1”) oraz na boulderze w sali nr 26 na 2 piętrze Szkoły
Podstawowej nr 2 w Ełku na ul. J.H Małeckich 1 (zwanej w dalszej części “obiektem nr 2”).
Właścicielem obiektu nr 1 i nr 2 jest Gmina Miasto Ełk,
a zarządcą Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2 w Ełku na ul. J.H Małeckich 1
Nadzór w trakcie trwania zajęć na ścianie wspinaczkowej pełni minimum jeden członek zarządu ESW Climbers lub wyznaczona przez niego
kompetentna osoba.

1. Warunkiem korzystania z obiektów jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu,
regulaminu korzystania z hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 2, regulaminu ściany
wspinaczkowej Szkoły Podstawowej nr 2 oraz podpisanie oświadczeń.
Osoby nie akceptujące regulaminu nie mają prawa przebywać na terenie obiektów!!!
2. Wspinaczka jest sportem podwyższonego ryzyka i nawet uprawiana przy zachowaniu reguł
ostrożności i przestrzeganiu obowiązującego regulaminu może doprowadzić do wypadku,
a w konsekwencji utraty zdrowia, a nawet życia wspinacza lub osób postronnych, dlatego udział
w zajęciach na obiekcie 1 i 2 jest wyłącznie na własną odpowiedzialność i każdy uczestnik ponosi
związane z tym ryzyko.
Osoby korzystające z obiektów powinny we własnym zakresie zapoznać się z zasadami p. poż oraz
drogami ewakuacyjnymi obowiązującymi w Szkole Podstawowej nr 2.
ESW Climbers reprezentowane przez zarząd nie ponosi odpowiedzialności za ewentualnie
poniesione szkody.
3. Zajęcia na ścianie wspinaczkowej oraz boulderze przeznaczone są dla członków ESW Climbers.
Członkowie stowarzyszenia w celu promocji wspinaczki mogą zapraszać na treningi odbywające
się na ścianie wspinaczkowej gości, za których ponoszą odpowiedzialność.
Zaproszeni goście muszą zostać przedstawieni i zaakceptowani przez osobę pełniącą nadzór nad
zajęciami oraz podpisać stosowne oświadczenia i zaakceptować regulamin.
Obiekt nr 2 przeznaczony jest jedynie dla członków stowarzyszenia!!!
4. Wszyscy przebywający na terenie obiektów zobowiązani są do przestrzegania zasad kulturalnego
zachowywania się, standardów asekuracji oraz w szczególności wykonywania poleceń członka
zarządu, który pełni nadzór i ma prawo do usunięcia osób niestosujących się do poleceń
lub do niniejszego regulaminu.
5. Z wyposażenia ściany oraz boulderu (liny, ekspresy, spity, uprzęże, sprzęt do asekuracji,
chwytotablica i innych sprzętów wspinaczkowych) należy korzystać w sposób kompetentny oraz
bezpieczny dla siebie i innych.
6. Osoba korzystająca ze sprzętu wspinaczkowego oświadcza, że została przeszkolona i zna zasady
jego odpowiedniego użytkowania.

7. Nie wolno posługiwać się sprzętem niewiadomego pochodzenia, nie posiadającym właściwego
atestu, nadmiernie zużytym lub zniszczonym.
8. Uprząż wspinaczkowa musi być właściwie dobrana pod względem rozmiaru oraz prawidłowo
włożona i zapięta.
9. Podczas wspinania się zabronione jest noszenie w kieszeniach przedmiotów, jak również
noszenie na sobie biżuterii, w szczególności łańcuszków, zegarków, pierścionków itp. w celu
minimalizacji ryzyka wypadku.
10. Podczas wspinania się zabronione jest chwytanie konstrukcji budynku lub nie przeznaczonych
do tego elementów ściany jak np. spitów itp.
11. Zauważone uszkodzenia elementów wyposażenia obiektów, w szczególności chwytów, lin lub
sprzętu asekuracyjnego, należy natychmiast zgłaszać członkowi zarządu, który danego dnia pełni
nadzór podczas zajęć.
12. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach na obiektach tylko pod ustawiczną opieką
rodzica lub innego opiekuna. Na zajęciach obowiązuje nakaz ustawicznego nadzoru nad dziećmi.
13. Korzystanie z wyposażenia obiektu nr 1, które nie należy do wspinania się jak i nie jest
własnością ESW Climbers tj. piłki, rakiety, skrzynie, materace itp. jest niedozwolone.
14. Za wszelkie zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu bądź obiektów odpowiada osoba, która
dokonała szkody i ponosi za nie odpowiedzialność materialną .
15. Przebywanie na obiektach dozwolone jest tylko w obuwiu sportowym o jasnej podeszwie oraz
butach wspinaczkowych (w dozwolonych miejscach).
16. Na terenie obiektów zabronione jest palenie papierosów i wyrobów tytoniowych oraz
spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających. Niedopuszczalne jest również przebywanie
pod wpływem tych środków, a tym bardziej wspinanie się lub asekurowanie.
17. Na terenie obiektów każdy ma takie same prawa i obowiązki, dlatego przygotowanie miejsca
do zajęć oraz jego posprzątanie dotyczy wszystkich uczestników zajęć.
18. ESW Climbers nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektów.
19. Każde prowadzone zajęcia na obiekcie nr 1 jest odnotowywane przez członka zarządu, który
danego dnia pełni nadzór na specjalnie stworzonej przez stowarzyszenie liście wejść na halę
sportową Szkoły Podstawowej nr 2, natomiast na obiekcie nr 2 każdy uczestnik ma obowiązek
wpisania się do zeszytu/listy z listą obecności.
20. ESW Climbers informuje, iż obiekt numer 2 został wykonany przez członków stowarzyszenia
własnymi siłami zgodnie z posiadaną przez nich wiedzą techniczną i nie posiada żadnych atestów,
ani zabezpieczeń, dlatego korzystanie z niego następuje tylko i wyłącznie na własną
odpowiedzialność.
ESW Climbers nie zaleca korzystania z obiektu niedoświadczonym wspinaczom.
21. Uczestnicy zajęć na obiekcie nr 1 i 2 mają obowiązek posprzątać po zajęciach, w szczególności
uprzątnąć pozostawioną po sobie magnezję.
Zabrania się pozostawiania przedmiotów oraz przebywania na materacach ochronnych podczas
wspinaczki innych osób.
22. Osoby przebywające na obiektach wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie
i rozpowszechnianie zdjęć oraz innych mediów z ich wizerunkiem, utrwalonym podczas pobytu
na obiektach, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz innych
mediów za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celach statutowych ESW Climbers.
23. Osoby przebywające na obiektach w czasie trwania zajęć prowadzonych przez ESW Climbers
wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r tzw. RODO w celu rejestracji
uczestników korzystających z wyżej wymienionych zajęć przez stowarzyszenie.
24. Nie przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie, całkowicie wyłącza
odpowiedzialność zarządcy obiektów z tytułu zaistniałych zdarzeń losowych, dlatego zalecane
jest ubezpieczenie się we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej:
„RODO”) niniejszym informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Ełckie Stowarzyszenie Wspinaczkowe
CLIMBERS z siedzibą w Ełku, ul. Małeckich 1. Dane są zbieranie dla celów realizacji statutowych zadań
Stowarzyszenia. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pani/Pana dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. RODO).
Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co
pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem. Dane będą przetwarzane aż do cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do utraty statusu członka
Stowarzyszenia. Ponadto, przysługuje Panu/Pani prawo do: (I) uzyskania informacji na temat przetwarzania danych
osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych osobowych, (II) żądania
skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych osobowych, (III) żądania
usunięcia danych osobowych. (IV) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, - jeżeli spełnione zostaną
wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie. (V) przenoszenia danych osobowych - poprzez otrzymanie ich od
administratora formacie umożliwiającym ich przekazanie wybranemu przez uczestnika podmiotowi trzeciemu, (VI)
złożenia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku stwierdzenia, że
dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem
danych osobowych powinny być kierowane na adres e-mail: elckie_stowarzyszenie_wspinaczkowe@wp.pl

Standardy asekuracji:
a) linę do uprzęży wiążemy za pomocą podwójnej ósemki a na drugim jej końcu ZAWSZE musi być
zawiązany węzeł zabezpieczający,
b) podczas asekuracji powinno się stać nie dalej niż 3 metry od ściany,
c) asekurację prowadzimy za pomocą atestowanych przyrządów asekuracyjnych (np. kubka), zabronione jest
używanie do tego celu ósemek zjazdowych oraz półwyblinki,
d) podczas asekuracji dolnej, asekurant powinien spotować (asekurować) wspinacza przed wpięciem do
pierwszego punktu asekuracyjnego,
e) przy wspinaniu z dolną asekuracją stosujemy wyłącznie linę dynamiczną, którą wpinamy we wszystkie
punkty przelotowe na drodze wspinaczkowej.
f) liny statyczne można wykorzystywać tylko do wspinaczki z asekuracją górną („na wędkę”),
g) nie wolno kłaść jakichkolwiek przedmiotów na zeskoku pod ścianą w szczególności:
sprzętu i wyposażenia, części ubioru, obuwia, toreb, butelek itp.
(na zeskoku może leżeć wyłącznie zapas liny asekuracyjnej),
h) zabrania się wpinania dwóch lin do jednego ekspresu, kubka lub stanowiska,
i) podczas wspinania zabronione jest chwytanie się spitów i ekspresów,
j) zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników
ściany wspinaczkowej, w szczególności:
* przeszkadzanie w asekuracji lub wspinaniu się,
* wspinanie się nad lub pod inną osobą,
* asekurowanie w zbyt dużym oddaleniu od ściany,
* rozpoczęcia wspinania się bez jednoznacznej zgody osoby asekurującej.
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