
 

Instrukcja porządkowa komercyjnego  wykorzystania ściany wspinaczkowej  

na hali sportowo – widowiskowej w Karpaczu 
 

1. Osoby korzystające ze ściany wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się oraz przestrzegania niniejszej 

instrukcji porządkowej. 

2. Za korzystanie ze ściany wspinaczkowej pobierane są opłaty wg cennika. 

3. Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze ściany jest: 

- zgłoszenie i zarejestrowanie w recepcji, 

- podpisanie stosownego oświadczenia, 

- zmiana obuwia na obuwie umożliwiające bezpieczne wspinanie przed rozpoczęciem korzystania ze ściany    

wspinaczkowej. 

4. Instrukcja porządkowa obowiązuje użytkowników ściany wspinaczkowej oraz osoby postronne przebywające 

na terenie obiektu. 

5. Osoby, które ukończyły 18 lat mogą wspinać się samodzielnie. 

6. Osoby, które ukończyły 16 lat mogą wspinać się samodzielnie po okazaniu pisemnej zgody rodziców/opiekunów 

prawnych. 

7. Osoby, które nie ukończyły 16 lat mogą wspinać się pod bezpośrednią opieką osób pełnoletnich. 

8. Asekurować mogą osoby, które ukończyły 16 lat pod warunkiem odbycia i zaliczenia szkolenia z asekuracji 

górnej. 

9. Asekurować mogą osoby, które nie ukończyły 16 lat pod opieką operatora ściany lub instruktora wspinaczki. 

10. Każdy użytkownik ściany, który zamierza asekurować musi odbyć i zaliczyć  szkolenie z asekuracji górnej (na 

wędkę). 

11. Wspinanie z górną asekuracją (na wędkę) jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych (tam, gdzie 

wiszą liny do takiej asekuracji). 

12. Niedozwolone jest samodzielne zakładanie liny przez osoby korzystające z obiektu w stanowisku zjazdowym 

lub pojedynczych punktach asekuracyjnych. 

13. Niedozwolone jest wspinanie „na wędkę” w strefie przewieszonej. 

14. Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób, które ukończyły kurs wspinaczki z dolną asekuracją. 

Wspinanie z dolną asekuracją może odbywać się tylko przy użyciu lin dynamicznych. 

15. Użytkownicy ściany, którzy nie odbyli szkolenia mogą się wspinać, jednak nie mogą asekurować ani 

wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą przywiązywać się do uprzęży. 

16. Asekurować mogą tylko osoby wykonujące tą czynność zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ocena 

poprawności wykonywanych czynności asekuracyjnych należy do operatora ściany. 

17. Do wspinania oraz asekuracji można używać tylko sprzętu posiadającego niezbędne atesty (CE, UIAA). 

18. Niedozwolone jest asekurowanie przy użyciu przyrządu typu „ósemka zjazdowa” oraz węzła „pół wyblinka”. 

Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu przyrządu typu kubek asekuracyjny (np. Reverso-Petlz, Piu-Cassin, 

płytka Stichta itp.) oraz przyrządu Petzl-Grigri. 

19. Każdy użytkownik obiektu zobowiązany jest do powiadomienia operatora ściany o sytuacjach mogących 

stanowić zagrożenie dla życia bądź zdrowia użytkowników ściany lub osób postronnych. 



20. Operator ściany ma prawo usunąć osoby niestosujące się  do niniejszej instrukcji (bez zwrotu poniesionych 

kosztów przez użytkownika). 

21. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób pod wpływem alkoholu i środków odurzających. 

22. Za bezpieczeństwo podczas wspinaczki na ścianie odpowiada użytkownik. 

23. Wspinanie jest dozwolone w uprzęży biodrowej lub pełnej (dzieci o wzroście poniżej 140 cm mogą się wspinać 

tylko w pełnej uprzęży). 

24. Zabrania się trawersowania pod drogami wspinaczkowymi. 

25. Do uprzęży należy wiązać się węzłem ósemkowym. Zabrania się mocowania liny do uprzęży za pomocą 

karabinków lub innych łączników. 

26. Dwie osoby nie mogą wspinać się na jednej drodze i w jednej linii (w miejscach, w których wisi jedna lina do 

asekuracji górnej lub tam, gdzie znajduje się jeden ciąg ekspresów przeznaczonych do dolnej asekuracji). Należy 

wspinać się w linii wędki lub w linii ekspresów w celu uniknięcia wahadła. 

27. Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefon komórkowy czy aparat fotograficzny. 

28. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinacza po zakończeniu wspinania. 

29. Asekurujący powinien być przypięty do dolnego stanowiska. 

30. Bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową (w strefie zeskoku) nie mogą leżeć żadne przedmioty (butelki, torebki, 

ubrania, woreczki na magnezję itp.). 

31. O luźnych chwytach i jakichkolwiek odstępstwach od normy należy poinformować operatora ściany. 

32. Zabronione jest wspinanie bez obuwia. 

33. Obowiązuje bezwzględny zakaz używania magnezji w proszku na terenie całego obiektu. 

34. Właściciel oraz operator ściany nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie 

obiektu. 

35. Użytkownicy obiektu zobowiązani są do zastosowania się do poleceń obsługi. 


