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Oferta weekendowa - ścianka wspinaczkowa.
17.05.2013.

Chcesz oglądać świat z góry?! A przy tym doskonale bawić się w poczuciu bezpieczeństwa, zdobywać
szczyty... na razie w hali sportowej, przy ul. Sienkiewicza 34

Nic prostszego. Zapraszamy do wyżej wymienionej hali, gdzie znajduje się ścianka wspinaczkowa. Tutaj
prowadzone są zajęcia na tym obiekcie, pod czujnym okiem instruktora. Wyjaśni zasady zajęć na ściance,
pokaże techniki zdobywania kolejnych etapów w tej zabawie. Istnieje mozliwość skorzystania ze ścianki
we wtorki, czwartki i soboty po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z instruktorem pod nr tel. 508
216 980

Koszt zajęć to 7 zł/osoba. Czas trwania zabawy to 1 godzina.

Sztuczna ściana &ndash; obiekt przystosowany do wymagań wspinaczki, albo specjalnie w tym celu
zbudowany. Najczęstsza konstrukcja to rusztowanie wsparte o ściany lub dach budynku, do którego
przymocowane są płyty ze sklejki z naniesiona siatką otworów z nakrętkami kłowymi tworzącymi gniazda.
Wkręcone są w nie śruby z łbami imbusowymi mocujące chwyty. Płyty, zwane też panelami, mogą być
wykonane z innych materiałów, w szczególności z tworzyw sztucznych co umożliwia dowolne
kształtowanie powierzchni ściany.

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ

I. Wejście na ściankę wspianaczkową odbywa się po wykupieniu biletu wstępu
II. Ze ścianki wspinaczkowej korzysta się zarówno z dolną i górną asekuracją
III. Na ściance wspinaczkowej może jednocześnie znajdować się nie więcej niż trzy osoby
IV. Korzystający ze ścianki wspinają się zachowując odlełość minimum 1,5 m od siebie
V. Nie wolno przebywać ani przechodzić bezpośrednio pod osobą wspinającą się
VI. Bez asekuracji można wspiąć się do wysokości przerywanej czerwonej lini
VII. W strefie zeskoku 3 metrów od najdalszego wychylenia ściany nie mogą znajdować się osoby
postronne
VIII Chwyty wspinaczkowe możę dokręcać i zmieniać tylko osoba do tego upoważniona
IX. Z kazdego z punktów asekuracujnych może korzystać tylko jedna osoba
X. Asekurować mogą tylko osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie
XI. Należy stosować sprzęt posiadający odpowiednie atesty
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XII. Brak subordynacji wobec poleceń obsługi oraz nieprzestrzeganie regulaminu korzystania ze ścianki
wspinaczkowej spowiduje usunięcie z terenu Hali Sportowej

UWAGA
NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU ORAZ ZALECEŃ OBSŁUGI MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE
DLA ZROWIA LUB ŻYCIA
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