U Rock Centrum Wspinaczkowo - Sportowe w Toruniu
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU
Zasady Ogólne
1. Osoby („Klienci”) korzystające z infrastruktury U Rock Centrum Wspinaczkowo - Sportowego w Toruniu
(dalej „Obiekt”) zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także do
stosowania się do uwag i poleceń obsługi Obiektu (w szczególności instruktorów, operatorów ściany wspinaczkowej oraz obsługi recepcji) pod rygorem konieczności natychmiastowego opuszczenia Obiektu.
2. Klienci odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone podczas korzystania z Obiektu, dotyczy to również
osób nieletnich pozostających pod nadzorem rodziców lub opiekunów prawnych, bądź korzystających
z Obiektu za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególności Klienci ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, instrukcji lub
poleceń obsługi Obiektu, a także spowodowane zawinionym działaniem lub zaniechaniem
3. Obiekt składa się ze strefy wspinaczkowej, strefy FIT, strefy Mini ROCK, pomieszczenia ROCK Room oraz
antresoli i szatni.
4. Obsługa Obiektu decyduje o ilości osób przebywających jednocześnie na terenie Obiektu, w uzasadnionych przypadkach może odmówić Klientowi korzystania z Obiektu.
5. Klienci zobowiązani są pozostawić okrycie wierzchnie i zanieczyszczone obuwie w szatni – w strefie
wspinaczkowej, strefie FIT oraz w strefie Mini Rock mogą przebywać wyłącznie osoby w czystym obuwiu
sportowym. Zmiany obuwia nie wymaga wejście na antresolę Obiektu.
6. Właściciel i obsługa Obiektu nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatniach oraz w jakimkolwiek innym miejscu w Obiekcie. Obsługa Obiektu zastrzega sobie prawo usuwania rzeczy pozostawionych
w Obiekcie po upływie 30 dni od daty znalezienia.
7. Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu bądź środków odurzających, zakazane jest również korzystanie z Obiektu pod wpływem powyższych substancji.
8. Do korzystania z Obiektu można przystąpić po wykupieniu biletu lub okazaniu stosownego karnetu /
zgłoszeniu uczestnictwa w sekcji osobie obecnej w recepcji oraz po podpisaniu dziennej listy obecności.
W przypadku zajęć zorganizowanych w Strefie FIT dodatkowym warunkiem korzystania z Obiektu jest
dokonanie zgłoszenia/rezerwacji na zajęcia. Zgłoszenia można dokonać telefonicznie, mailowo lub przez
fan page Obiektu na portalu Facebook.
9. Osoby posiadające karty multisportowe zobowiązane są do przestrzegania dodatkowych, zewnętrznych
regulaminów wydanych przez wystawcę karty.
10. Pierwsza wizyta w Obiekcie powinna być poprzedzona wypełnieniem Karty Klienta. W przypadku osób
niepełnoletnich Kartę Klienta wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka.
11. Korzystanie z infrastruktury Obiektu następuje na własną odpowiedzialność (osoby nieletnie - po uzyskaniu zgody rodziców bądź opiekunów prawnych lub pozostające pod ich nadzorem) ze świadomością,
iż wiąże się̨ to z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą̨ naturalne ryzyko zagrożenia wypadkami oraz możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
12. Zabronione jest korzystanie z infrastruktury Obiektu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem
oraz jej przeznaczeniem.
13. Właściciel oraz obsługa Obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki lub
nadzoru opiekuna, za wyjątkiem uczestnictwa w zajęciach zorganizowanych.
14. Właściciel oraz obsługa Obiektu nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia, krzywdy oraz szkody na
osobie powstałe na terenie Obiektu w sytuacji:
a) korzystania z Obiektu w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem,
b) korzystania z Obiektu w sposób niezgodny z instrukcjami i zaleceniami obsługi Obiektu,
c) niestosowania się do zaleceń obsługi Obiektu,
d) pozostawienia dziecka bez opieki opiekuna/rodzica, za wyjątkiem zajęć zorganizowanych.

15. Z infrastruktury Obiektu mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia i bez jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych ku temu.
16. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych Klienta (w tym imię, nazwisko, numer telefonu, adres e – mail, data urodzenia, wizerunek) zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
przez Spica Patryk Warnel, do celów bezpieczeństwa, organizacyjnych i marketingowych.
17. Na terenie Obiektu prowadzony jest stały monitoring służący zapewnieniu bezpieczeństwa Klientów. Akceptując niniejszy regulamin Klient wyraża zgodę na utrwalanie i przetwarzanie jego wizerunku
(bądź wizerunku nieletnich pozostających pod jego opieką lub nadzorem) w ten sposób.
Strefa Wspinaczkowa
1. Korzystanie ze ściany wspinaczkowej U Rock Centrum Wspinaczkowo - Sportowego w Toruniu (dalej:
„ściana”, „ściana wspinaczkowa”) przez Klientów możliwe jest wyłącznie w obecności operatora ściany
lub instruktora wspinaczki sportowej (dalej: „obsługa ściany”).
2. Samodzielnie mogą̨ wspinać się̨ i asekurować osoby, które przeszły co najmniej podstawowe szkolenie wspinaczkowe oraz:
a) ukończyły 18 lat - wspinają̨ się̨ na własną odpowiedzialność
b) ukończyły 15 lat, a rodzice lub opiekunowie prawni wyrazili na to pisemną zgodę̨ .
3. Dzieci i młodzież poniżej 15 roku życia mogą̨ wspinać się̨ lub samodzielnie asekurować wyłącznie
pod nadzorem prawnego opiekuna (za zgodą lub po przeszkoleniu przez obsługę Obiektu) lub pod
nadzorem instruktora bądź nauczyciela wychowania fizycznego w trakcie zorganizowanych zajęć. Pozostawienie dziecka na terenie Obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność rodzica/
opiekuna – powyższe nie dotyczy zorganizowanych zajęć np. sekcje wspinaczkowe, urodziny wspinaczkowe.
4. Do asekuracji (w tym asekuracji „z dołem”) uprawnione są wyłącznie osoby, które zostały przeszkolone przez obsługę ściany lub osoby, które uzyskały zgodę obsługi ściany na asekurowanie. Do wspinania
z asekuracją dolną należy używać liny dynamicznej.
5. Do asekuracji można używać wyłącznie następujących przyrządów asekuracyjnych: płytka Stichta,
kubek Lowe’a itp. posiadających atesty (UIAA, CE, DIN). Niedopuszczalna jest asekuracja za pomocą̨
ósemek zjazdowych i półwyblinki. Do asekuracji górnej („na wędkę”) dopuszczalne jest stosowanie przyrządu typu Gri-Gri.
6. Linę z uprzężą należy łączyć́ wyłącznie za pomocą̨ węzła „ósemka”.
7. Osoby początkujące mają obowiązek zgłosić́ się̨ do obsługi ściany celem wstępnego przeszkolenia
w zakresie techniki „górnej” asekuracji (asekuracja „na wędkę”).
8. W strefie zeskoku / zejścia ze ściany nie jest dopuszczalne:
a) pozostawianie jakichkolwiek przedmiotów lub sprzętu,
b) przebywanie bezpośrednio pod osobą wspinającą się,
c) stwarzanie sytuacji, które mogłyby powodować zagrożenie dla siebie bądź innych osób.
9. Na ścianie wspinaczkowej można się̨ wspina
a) bez asekuracji – na boulderowni, tj. w strefie o wysokości ok. 4,5m, gdzie pod ścianą wspinaczkową
znajduje się materac,
b) z asekuracją górną (na „wędkę̨ ”), z zastrzeżeniem, że nie wolno wspinać się̨ jednocześnie z osobą
wspinającą się „z dołem” na tym samym stanowisku wspinaczkowym,
c) z asekuracją dolną na drogach z punktami asekuracyjnymi przy uwzględnieniu następujących zasad: wspinający się̨ jest zobowiązany do wpinania się̨ do wszystkich punktów asekuracyjnych będących w linii pokonywanej drogi; wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest dla osób, które ukończyły stosowne kursy, a także dla osób, co do których zgodę wyraził instruktor wspinania.
10. Na ścianie wspinaczkowej zabronione jest:
a) wspinanie bez obuwia,
b) chwytanie podczas wspinania elementów konstrukcji, instalacji i wyposażenia ściany (spity, ekspresy itp.) nie będących chwytami wspinaczkowymi,
c) samowolne odkręcanie i przykręcanie chwytów wspinaczkowych.

11. Do zmian w systemach asekuracji tj. liny do asekuracji górnej, stanowiska itp. oraz przekręcania i oznaczania chwytów wspinaczkowych upoważniona jest wyłącznie obsługa ściany.
12. Klienci zobowiązani są zgłaszać wszelkie dostrzeżone uszkodzenia i obluzowane chwyty wspinaczkowe
oraz wszelkie inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiektu.
13. Prowadzenie kursów, szkoleń i zajęć zbiorowych jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody obsługi obiektu.
Strefa Mini Rock
1. Strefa Mini ROCK składa się ze ścian wspinaczkowych dla dzieci oraz Mini Parku Linowego.
2. Strefa Mini ROCK przeznaczona jest do korzystania przez dzieci od 3 do 12 roku życia.
3. Dzieci w wieku do lat 6 są uprawnione do korzystania z Mini Parku Linowego z nadzorem fizycznym osoby dorosłej. W przypadku dzieci starszych wymagany jest dozór wzrokowy osoby dorosłej.
4. Dzieci korzystające ze ścian wspinaczkowych w strefie Mini ROCK muszą mieć założony kask wspinaczkowy i uprząż, a dzieci korzystające z Mini Parku Linowego muszą mieć założony kask.
5. Opiekę nad dziećmi korzystającymi ze strefy Mini ROCK sprawują ich rodzice lub inne dorosłe osoby,
z którymi dzieci korzystają z obiektu, tj. powinni być cały czas obecni podczas pobytu dzieci w strefie MINI
ROCK. Pozostawienie dziecka na terenie Obiektu bez opieki odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność rodzica/opiekuna. Powyższe nie dotyczy zorganizowanych zajęć w postaci Sekcji Mini ROCK oraz urodzin
wspinaczkowych, podczas których dzieci pozostają pod opieką obsługi Obiektu.
6. Wyłącznie obsługa Obiektu lub rodzic/opiekun dziecka (po przeszkoleniu przez obsługę Obiektu) może
odpinać i przypinać dzieci do liny znajdującej się na poszczególnych stanowiskach Mini ROCK. Zabronione
jest wspinanie bez asekuracji w strefie Mini ROCK.
7. W strefie Mini ROCK obowiązują zapisy sekcji „Strefa Wspinaczkowa” ust. 8 oraz 10.
8. Maksymalna liczba dzieci korzystających jednocześnie z Mini Parku Linowego wynosi 6 osób z czego na
każdej z czterech przeszkód może przebywać w danej chwili wyłącznie 1 dziecko (+ dodatkowo opiekun
w przypadku dzieci do lat 6). W domku pomiędzy przeszkodami może przebywać maksymalnie 6 osób.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od 01.03.2018

