
Regulamin zajęć sportowych organizowanych w okresie 25.06-16.07.2021 

 

1. Organizatorem zajęć jest Klub Sportowy Sportiva, ul. Królowej Jadwigi 47, 33-100 Tarnów, 

NIP: 993-066-03-56 zwany w dalszej części regulaminu Klubem, 

2. Uczestnikami zajęć są dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe (rodzice/prawni opiekunowie  

dzieci i młodzieży), w dalszej części regulaminu określani Uczestnikami,  

3. Zajęcia sportowe – aktywność sportowa organizowana przez Klub na skałkach lub sztucznej 

ściance wspinaczkowej, 

4. Trenerzy – wyznaczeni przez Klub trenerzy odpowiedzialni za prawidłowy przebieg zajęć 

sportowych,  

5. Na czas trwania zajęć Klub zapewnia Uczestnikom: 

a. Opiekę trenerską podczas wspinaczki na skałkach lub ściance na której są zawieszone 

przez trenerów liny asekuracyjne,  

b. Niezbędny, atestowany sprzęt wspinaczkowy: kaski, liny, uprzęże, karabinki, inny 

sprzęt niezbędny do bezpiecznego uprawiania wspinaczki,  

c. Transport – dotyczy tylko i wyłącznie uczestników jadących z trenerami,  

6. Za organizację dojazdu na miejsce zajęć sportowych odpowiada organizator. Wyjątek od tej 

zasady stanowią Uczestnicy podróżujący z rodzicami/własnym transportem,   

7. Podczas trwania zajęć Uczestnicy zobowiązani są do podporządkowania się wszystkim 

poleceniom trenerów, w szczególności dotyczącym zasad zachowania bezpieczeństwa w 

terenie skalnym lub na sztucznej ściance wspinaczkowej,  

8. W przypadku uczestników - dzieci poniżej 8 roku życia -  trenerzy sprawują nad nimi opiekę 

tylko i wyłącznie podczas samej wspinaczki na wskazaną przez trenerów skałkę / ściankę. Za 

sprawowanie opieki w pozostałym otoczeniu skałek podczas zajęć odpowiedzialni są 

rodzice/opiekunowie prawni poszczególnych dzieci. Dotyczy to w szczególności pilnowania 

dzieci na terenie będącym w bezpośrednim sąsiedztwie skałek.  

9. Pod ścianką/ skałką powinny znajdować się wyłącznie osoby aktualnie wspinające się oraz 

asekurujący, 

10. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych 

osób przebywających na terenie skałki / ścianki. Zabronione jest wspinanie bez asekuracji.  

11. Podczas trwania zajęć obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu lub innych 

używek psychoaktywnych, 

12. Na każdym etapie zajęć, w przypadku rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa i 

postanowień niniejszego regulaminu, trenerzy mają prawo odmówienia dalszego udziału 

danemu uczestnikowi/om i usunięcia go/ich z zajęć – możliwe jest wezwanie rodzica do 

niezwłocznego odebrania dziecka – na koszt rodzica/prawnego opiekuna,  

13. W terenie skalnym uprasza się o zachowanie ciszy, nie przeszkadzanie innym, postronnym 

osobom, które mogą w tym samym czasie przebywać w danym rejonie skalnym,  

14. W rejonie skalnym w którym odbywać się będą zajęcia uprasza się o zachowanie czystości 

(nie śmiecenie – wygenerowane śmieci prosimy zabrać ze sobą),  

15. Ubezpieczenie NNW wykupywane jest we własnym zakresie uczestników/rodziców. 

Polecamy www.euro26.pl w wersji „Polska Sport Extra” (ponieważ obejmuje uprawianie 

wspinaczki) lub Ubezpieczenie PZU Szlaki bez Granic www.szlakibezgranic.pl (również 

obejmuje uprawianie wspinaczki). 

 


