REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI
WSPINACZKOWEJ KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO W
CZĘSTOCHOWIE obowiązujący od 1 Stycznia 2013.

1. Osoby korzystające ze ścianki wspinaczkowej zobowiązane są do zapoznania się oraz
przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Wspinanie rozpocząć można po uprzednim opłaceniu jednorazowego biletu wstępu
(płatne do skrzynki klubowej) lub posiadaniu ważnego karnetu oraz zapoznaniu się z
obowiązującym regulaminem.
3. Opłaty obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku:
 Bilet jednorazowy – 7zł
 Karnet półroczny (tylko dla osób należących do klubu)
175 zł – normalny, 150 zł ulgowy
 Karnet roczny (tylko dla osób należących do klubu)
350 zł – normalny, 300 zł ulgowy
 Karnet miesięczny (tylko dla osób należących z klubu)
50zł normalny, 40zł ulgowy
 Składka członkowska roczna
100 zł normalny, 60 zł ulgowy
4. Dostęp do ściany wspinaczkowej (posiadanie własnego klucza) ma każdy członek
klubu spełniających następujące kryteria:
 Opłacona składka członkowska (składka klubowa) za dane półrocze
 Wykupiony karnet półroczny lub roczny
 Akceptacja grona koleżeńskiego jako członka godnego powierzenia mienia
Klubowego
 Podpisany regulamin korzystania ze ściany wspinaczkowej Klubu
Wysokogórskiego
5. Aby uzyskać dostęp do lokalu Klubowego (klucz) należy wykazać się regularnymi
wizytami na ścianie oraz uzyskać akceptację przynajmniej dwóch członków Klubu
posiadających klucz – mimo to ostateczna decyzja na temat wyrobienia kolejnego
klucza będzie podejmowana przez Zarząd Klubu Wysokogórskiego.
Uprawnieni członkowie Klubu Wysokogórskiego mogą posiadać klucze do klubu i nie
wolno im ich udostępniać nikomu.
7. W ciągu roku przewidziane są 2 zmiany zamków w drzwiach frontowych w celu
wyegzekwowania składek.
 Pierwsza pod koniec stycznia, (1 półrocze)
 Druga pod koniec Lipca, (2 półrocze)
8. Członek Klubu posiadający klucz do lokalu Klubowego, w czasie swojej sesji
treningowej jest jednocześnie dyżurantem. Odpowiada za lokal oraz pozostawione w
nim rzeczy, a także za ład i porządek. Podczas swojej sesji ma prawo udostępnić lokal

6.

innym użytkownikom, niekoniecznie członkom Klubu – bierze jednak
odpowiedzialność za ich przebywanie oraz egzekwuje opłaty za korzystanie ze ściany.
9. Na terenie boulderowni obowiązuje ZAKAZ używania szczotek drucianych w celu
czyszczenia chwytów.
10. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz obuwiu sportowym.
Zabronione jest wspinanie bez obuwia oraz w sandałach i klapkach.
11. Dyżurant ma prawo usunąć z terenu ściany osoby nie stosujące się do regulaminu lub
jego zaleceń.
12. Wszystkie osoby korzystające ze ścianki zobowiązane są do utrzymywania porządku
w szczególności na ściance, w toalecie i korytarzu, a także na całym terenie należącym
do Klubu.
13. Warunkiem korzystania ze ściany jest akceptacja powyższych punktów, następująca
poprzez podpisanie się pod nim. Lista osób podpisanych będzie wisieć w lokalu
Klubu.
14. Niezastosowanie się do powyższych zasad stanowi naruszenie zasad członkostwa w
Klubie Wysokogórskim w Częstochowie, określonym przez statut jako „dyscyplina
organizacyjna” i może skutkować wyrzuceniem z Klubu (patrz statut par.14 punkt 3)
15. Każdy członek Klubu posiadający dostęp do lokalu Klubu, może w dowolnym
momencie przeprowadzić kontrolę w lokalu – jeżeli zauważy nieprawidłowości jego
obowiązkiem jest powiadomienie o tym grona koleżeńskiego, które powinno podjąć
działania mające te nieprawidłowości wyjaśnić oraz wyeliminować.
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