
 

 

Regulamin zajęć  
 pn. ,,Z rodzicem na szczyt – ścianka wspinaczkowa  

 moim pozytywnym nałogiem’’ 

 
1. Organizatorem zajęć jest Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny ,,ATOL’’ Sp. z o.o. z siedzibą  

w Oleśnicy przy ul. Brzozowej 7. 
2. Zajęcia odbywać się będą na ściance wspinaczkowej OKR ,,ATOL’’ Sp. z o.o., przy    

ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy. 
3. Zajęcia pn. ,,Z rodzicem na szczyt – ścianka wspinaczkowa moim pozytywnym nałogiem’’ 

organizowane będą w każdą sobotę i niedzielę w terminie od 10.09 – 16.10.2022r. Zajęcia 
odbywać się będą w godz. 14:00-17:00 w podziale na trzy 1-godzinne bloki.  

4. Podczas zajęć na ściance wspinaczkowej prowadzona będzie nauka wspinaczki  
z uwzględnieniem specyfiki asekuracji i wspinania na sztucznym obiekcie. 

5. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci i młodzież powyżej 6 r.ż. Każdy uczestnik musi być pod 
opieką rodzica / opiekuna prawnego. 

6. Każdy uczestnik zajęć musi wypełnić pisemną zgodę na udział w zajęciach. W przypadku 
osób niepełnoletnich oświadczenie wypełnia rodzic / opiekun prawny.   

7. Zapisy odbywają się na kasie Saunarium przy ul. Spacerowej 20 w Oleśnicy lub telefonicznie 
pod nr 71 7823984. Przed rozpoczęciem zajęć każdy uczestnik zobowiązany jest potwierdzić 
swoją obecność na liście obecności a przed opuszczeniem zajęć poinformować o tym obsługę. 

8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do posiadania stroju i obuwia sportowego. 
9. Uczestnikom kategorycznie zabrania się używania sprzętu asekuracyjnego bez zgody 

instruktora oraz pracownika obsługującego ściankę. Wszelkie uszkodzenia sprzętu 
zauważone podczas zajęć należy natychmiast zgłosić instruktorowi. 

10. Uczestnik zajęć zobowiązany jest szanować sprzęt i urządzenia. Za wszelkie szkody powstałe 
podczas zajęć z winy uczestnika zajęć- odpowiada uczestnik, w przypadku osób nieletnich 
rodzic lub opiekun prawny. 

11. W czasie zajęć należy wykonywać polecenia nakazane przez instruktora. 
12. W razie doznania podczas zajęć kontuzji lub urazów należy natychmiast zgłosić to obsłudze.   
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w trakcie zajęć 

z przyczyn nie leżących po stronie ATOL, w szczególności za wypadki zaistniałe w związku  
z nieprzestrzeganiem zasad regulaminu wewnętrznego, przepisów bhp oraz przepisów 
przeciwpożarowych. 

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników zajęć, wniesione 
przez nich na teren obiektu. 

15. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu zajęć ,,Z rodzicem na 
szczyt – ścianka wspinaczkowa moim pozytywnym nałogiem’’ oraz przestrzegania poleceń 
instruktorów oraz obsługi obiektu. 

16. Nieprzestrzeganie zapisów postanowień obowiązujących regulaminów będzie skutkowało 
usunięciem uczestnika z zajęć.   

 

 
 
 
 
 


