
Regulamin sekcji wspinaczkowych GRIP – OVER THE HORIZON

§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem  zajęć  sekcji  wspinaczkowych  (dalej  jako  „zajęcia”  lub  „zajęcia  sekcji
wspinaczkowej”) jest szkoła wspinania „GRIP – OVER THE HORIZON”.

2. Zajęcia sekcji wspinaczkowych prowadzone są przez instruktorów posiadających odpowiednie
kwalifikacje (dalej jako „Instruktor”).

3. Uczestnikiem zajęć jest każda osoba, która wniosła ustaloną opłatę w terminach i na zasadach
przewidzianych  w  Regulaminie  oraz  została  wpisana  na  listę  uczestników  (dalej  jako
„Uczestnik”).

4. Zajęcia sekcji wspinaczkowej odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 2 godziny zegarowe.
Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych harmonogramem zajęć z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni,  w które ściana wspinaczkowa zamknięta jest dla
Uczestników.

5. Zajęcia odbywają się na ścianie wspinaczkowej Eiger we Wrocławiu oraz Fabrycznej Boulder
(dalej jako „ściana wspinaczkowa”).

6. Uczestnik  dokonuje  opłaty  za  udział  w  zajęciach  sekcji  wspinaczkowej  zgodnie  z
postanowieniami Regulaminu (dalej jako „opłata”). 

§2
Prawa i Obowiązki Uczestnika

1. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  posiadania  podczas zajęć  niezbędnego  osobistego  sprzętu
wspinaczkowego (uprzęży, przyrządu asekuracyjnego), odpowiedniego ubioru i obuwia, w tym
butów wspinaczkowych.

2. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  poinformowania  Instruktora  o  urazach,  kontuzjach  przed
rozpoczęciem zajęć. Instruktor może odmówić Uczestnikowi udziału w zajęciach, jeżeli uzna,
że stan zdrowia Uczestnika wpływa na bezpieczeństwo jego lub innych osób korzystających ze
ściany wspinaczkowej.  Niezależnie od powyższego,  Uczestnik bierze udział  w zajęciach na
własną odpowiedzialność.  

3. W  przypadku  doznania  urazu  lub  kontuzji  w  trakcie  zajęć  Uczestnik  zobowiązany  jest
niezwłocznie poinformować o tym Instruktora.

4. Uczestnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń Instruktora.
5. Uczestnik,  który był  nieobecny na zajęciach  sekcji,  może wziąć  udział  w innych  zajęciach

prowadzonych  przez  Instruktora  pod  warunkiem  dostępności  miejsc  i  wcześniejszego
poinformowania Instruktora o chęci uczestnictwa w nich. 

6. Wspólnie  wspinający  się  Uczestnicy  odpowiadają  wzajemnie  za  swoje  bezpieczeństwo
zgodnie  z  ogólnymi  zasadami  bezpieczeństwa  we  wspinaczce,  ze  szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa wprowadzonych regulaminem ściany wspinaczkowej. 

7. Wszystkie  zajęcia  rozpoczynają  się  rozgrzewką  a  kończą  ćwiczeniami  rozciągającymi.
Uczestnik, który spóźnił się na zajęcia powinien zadbać, aby przeprowadzić rozgrzewkę we
własnym zakresie.  

§3
Prawa i Obowiązki Instruktora

1. Instruktor  zobowiązany  jest  do  zapewnienia  pozostałego  niezbędnego  sprzętu,  w  tym
dynamicznych lin wspinaczkowych, udostępnionych za pośrednictwem ściany wspinaczkowej. 

2. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora zajęcia te są odpracowywane w innym terminie
lub opłata za kolejny miesiąc jest obniżona o proporcjonalny koszt zajęć które się nie odbyły.
Uczestnik,  który  nie  mógł  wziąć  udziału  w  takich  zajęciach,  może  wziąć  udział  w  innych
prowadzonych  przez  Instruktora  pod  warunkiem  dostępności  miejsc  i  wcześniejszego
poinformowania Instruktora o chęci uczestnictwa w nich.



§4
Opłata

1. Uczestnik  zobowiązany  jest  do  dokonania  miesięcznej  opłaty  z  góry  do  10  dnia  każdego
miesiąca.  W przypadku  braku  dokonania  opłaty  w  terminie  przewidzianym  Regulaminem  i
ograniczonej  liczby  miejsc  dostępnych  na  zajęciach  sekcji  wspinaczkowej,  Instruktor  może
odmówić Uczestnikowi udziału w kolejnych zajęciach. 

2. Opłata jest niezależna od liczby zajęć, w których Uczestnik rzeczywiście bierze udział.
3. Uczestnik pokrywa koszt wstępu na ścianę wspinaczkową indywidualnie, niezależnie od opłaty.
4. Uczestnik może wypowiedzieć umowę – zrezygnować z zajęć sekcji wspinaczkowej najpóźniej

na tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca. 

____________________
data i podpis Uczestnika


