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Regulamin Centrum Wspinaczkowego SPIDER 
 

1. Wspinad może się osoba która kupiła biletu wstępu, zapoznała się z regulaminem ściany i 
wpisała się na listę dzienną w recepcji . 

2. W Centrum Wspinaczkowym SPIDER należy  zmienid obuwie  na czyste obuwie sportowe 
lub wspinaczkowe. 

3. Prosimy o pozostawianie wartościowych rzeczy w depozycie w recepcji. 
  
Regulamin szczegółowy 
 

1. Na ścianie Centrum Wspinaczkowego SPIDER samodzielnie mogą się wspinad osoby, które:  

- ukooczyły 18 rok życia 
- ukooczyły 16 rok życia posiadający pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.  

2. Osoby do 16 roku życia mogą wspinad się jedynie pod nadzorem instruktora/operatora 
Centrum Wspinaczkowego SPIDER lub prawnego opiekuna. 

3. Osoby początkujące mają obowiązek zgłosid się do operatora ściany w celu przeszkolenia 
wstępnego w zakresie asekuracji górnej. 

4. Użytkownicy ściany, którzy nie odbyli szkolenia podstawowego mogą się wspinad, jednak nie 
mogą asekurowad ani wykonywad innych czynności związanych z asekuracją  np. nie mogą 
wiązad liny do uprzęży.     

5. Należy bezwzględnie stosowad się do poleceo instruktora.  
6. Do wspinania oraz asekurowania można używad tylko sprzętu posiadającego niezbędne 

atesty (CE, UIAA). Sprzęt posiadający atesty, ale nadmiernie zużyty lub zniszczony nie może 
byd używany.  

7. Wspinanie jest dozwolone w uprzęży biodrowej lub pełnej (dzieci o wzroście poniżej 140cm 
mogą się wspinad tylko w pełnej uprzęży).  

8. Niedozwolone jest asekurowanie przy użyciu przyrządu typu „ósemka zjazdowa” oraz węzła 
„półwyblinka”. Wolno asekurowad przy użyciu przyrządów typu kubek asekuracyjny (np. 
Reverso-Petzl, Piu-Cassin, płytka Stichta itp.) Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu 
przyrządu Petzl – Grigri, ale tylko przez doświadczone w asekurowaniu osoby.  

9. Wspinanie z górną asekuracją (na wędkę) jest dozwolone tylko w przeznaczonych to tego 
miejscach. Niedozwolone jest samodzielne zakładanie liny w stanowisku zjazdowym lub 
pojedynczych punktach asekuracyjnych.  

10. Wspinanie bez asekuracji linowej jest dozwolone na bulderowni oraz ścianie z asekuracją 
linową do wysokości 50cm od podłogi do stopy wspinacza.      

11. Do uprzęży należy wiązad się węzłem ósemkowym.  
12. Do wspinania z dolną asekuracją używamy wyłącznie lin dynamicznych.  

13. Zmiany konfiguracji chwytów może dokonywad tylko operator ściany lub użytkownik ściany 
za zgodzą operatora ściany.   

14. Zabronione jest stosowanie magnezji sypkiej, dozwolone jest używanie magnezji w kulce lub 
w płynie.   

15. Obsługa ściany nie bierze odpowiedzialności za wartościowe rzeczy pozostawione na terenie 
obiektu.  

16. Bezpieczeostwa użytkowników ściany, przestrzegania porządku oraz przestrzegania 
regulaminu pilnuje dyżurujący personel. 

17. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie C SPIDER określa dyżurujący operator 
ściany. Personel może odmówid korzystania ze ściany w przypadku gdyby ilośd osób 

stwarzałaby sytuację zagrożenia. 
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18. Personel ścianki ma obowiązek udzielid wszelkich informacji niezbędnych do korzystania ze 
ściany. 

19. Personel ma prawo usunąd z obiektu osoby stwarzające zagrożenie lub łamiące przepisy 
zawarte w regulaminie (bez zwrotu poniesionych kosztów przez użytkownika ściany). 

20. W strefie zeskoku ze ściany (2 metry od jej podstawy)   nie wolno: 
a. przebywad gdy ktoś się wspina, 
b. pozostawiad żadnych przedmiotów,  
c.  stwarzad sytuacji które mogłyby powodowad zagrożenie. 

21. Podczas wspinaczki z liną nie wolno przebywad w strefie odpadnięcia wspinacza, w 
przypadku przecinania się torów wspinaczkowych pierwszeostwo ma osoba która jest wyżej.  

22. Podczas korzystania z Boulderowni: 
a. Na materacu można przebywad tylko w jego centralnej części. Nie wolno przebywad 

w strefie odpadnięcia wspinacza. 
b. Nie wolno leżed ani siedzied na materacu. 
c. Nie wolno wnosid na materac żadnych przedmiotów. 
d. Na drabince bez asekuracji można wchodzid najwyżej do 5 szczebelka . 
e. Nie wolno wchodzid na Jaszczurkę bez asekuracji. 

23. Prowadzenie działalności szkoleniowej na terenie hali wymaga wcześniejszego uzgodnienia z 
dyżurującym personelem.  

24. Osoba asekuracyjna odpowiada za bezpieczeostwo osoby wspinającej się. Centrum 
Wspinaczkowe SPIDER nie odpowiada za urazy spowodowane nieprawidłową asekuracją. 

25. Osoba asekurująca ma obowiązek sprawdzenia czy osoba wspinająca się jest prawidłowo 
przywiązana do liny asekuracyjnej. Odpowiedzialnośd za urazy spowodowane 
nieprawidłowym przywiązaniem się do liny ponosi osoba asekurująca. Centrum 
Wspinaczkowe SPIDER nie odpowiada za urazy spowodowane nieprawidłowym 
przywiązaniem się do liny asekuracyjnej. 

26. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania oraz asekurowania pod wpływem alkoholu lub 
innych środków odurzających oraz spożywania ich na terenie CW SPIDER 

27. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.   
28. Na terenie obiektu nie wolno prowadzid działao akwizycyjnych.  

29. Wszelkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje wspinający zobowiązani 
są zgłaszad dyżurnemu operatorowi.  

 
 

                                                                                                                                                                                
DZIĘKUJEMY! 

                                                                                                                                                                           
Miłego wspinania! 

Centrum Wspinaczkowe „SPIDER” 


