
Regulamin ścianki wspinaczkowej wewnętrznej

Regulamin ustala zasady korzystania z obiektu sportowego zwanego ,,Ścianką 
Wspinaczkową”, który mieści się: Ścianka wspinaczkowa w wieży żelbetowej obsługującej 

dawny szyb Nowy 1 Kopalni KWK Nowa Ruda.

I PRZEPISY ORGANIZACYJNE

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia korzystania ze ściany jest:
- zapoznanie się z regulaminem

II PRZEPISY PRAWNE

Regulamin obowiązuje użytkowników ściany oraz osoby postronne przebywające w obrębie ściany.
Na ścianie samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia i przeszły 
odpowiednie przeszkolenie. Obsługa ma prawo sprawdzić umiejętności każdej osoby chcącej się 
wspinać i odmówić możliwości korzystania ze ściany. Osoby, które nie ukończyły 18 rok życia 
mogą samodzielnie wspinać się za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, tylko w 
obecności operatora ściany bądź instruktora wspinaczki. Osoby poniżej 18 roku życia mogą 
asekurować tylko, kiedy przebywają pod opieką operatora ściany wspinaczkowej lub instruktora 
wspinaczki i pod warunkiem odbycia i zaliczenia szkolenia podstawowego z asekuracji górnej, 
(decyduje o tym obsługa ściany).

Każdy uzytkownik ściany, który zamierza asekurować, przed rozpoczęciem korzystania ze ściany 
musi odbyć lub/i zaliczyć wstępne szkolenie z asekuracji górnej (,,na wędkę”).
Użytkownicy ściany, którzy nie odbyli szkolenia podstawowego mogą się wspinać, jednak nie 
mogą asekurować ani wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą wiązać 
liny do uprzęży. Za bezpieczeństwo na ścianie odpowiada opiekun ściany.
Każdy użytkownik jest zobowiązany do powiadomienia operatora ściany o sytuacjach mogących 
stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia uzytkowników ściany lub osób postronnych.
Obowiązuje zakaz przebywania na terenie obiektu pod wpływem alkoholu i środków odurzających 
oraz ich spożywania na terenie obieku.

II PRZEPISY TECHNICZNO- PORZĄDKOWE

Asekurować mogą tylko osoby wykonujące tę czynność zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.
Ocena poprawności wykonywanych czynności asekuracyjnych należy do opiekuna ściany.
Do wspinania oraz asekurowania można używać tylko sprzętu posiadającego niezbędne atesty (CE, 
UIAA). Sprzęt posiadający atesty, ale nadmiernie zużyty lub zniszczony nie może być używany.
Wspinanie jest dozwolone w uprzęży biodrowej lub pełnej (dzieci o wzroście poniżej 140cm mogą 
się wspinać tylko w pełnej uprzęży). Rozmiar uprzęży musi być dobrze dobrany, uprząż musi być 
prawidłowo pozapinana. Niedozwolone jest asekurowanie przy użyciu przyrządu typu ,,ósemka 
zjazdowa” oraz węzła ,,półwyblinka”. Wolno asekurować przy użyciu przyrządu typu kubek 
asekuracyjny (np. Reverso-Petzl, Piu-Cassin, płytka Stichta itp.)
Dopuszcza się asekurowanie przy użyciu przyrządu Petzl-Grigri, ale tylko przez doświadczone w 
asekurowaniu osoby (decyduje obsługa ściany). Wspinanie z górną asekuracją (na wędkę) jest 
dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych – część pionowa (tak, gdzie wiszą liny do 
takiej asekuracji). Wspinanie z dolną asekuracją dozwolone jest przy użyciu własnych ekspresów.
Niedozwolone jest samodzielne zakładanie przez uzytkownika ściany liny w stanowisku 
zjazdowym lub pojedynczych punktach asekuracyjnych. Wspinanie z dolną asekuracją jest 
dozwolone dla osób, które ukończyły ,,kurs wspinaczki na sztucznej ścianie z dolną asekuracją” lub 



dla osób z dużym doświadczeniem w dziedzinie wspinania z dolną asekuracją (decyduje obsługa 
ściany). Wspinanie z dolną asekuracją może odbywać się tylko przy użyciu lin dynamicznych!
Wspinanie bez asekuracji linowej jest dozwolone na ścianie z asekuracją linową, ale tylko do 
wysokości 50cm od podłogi do stopy wspinacza. Do uprzęży wiążemy się węzłem ósemkowym.
Dwie osoby nie mogą wspinać się na jednej drodze (w miejscach, w których wisi jedna lina do 
asekuracji górnej lub gdzie znajduje się jeden ciąg ekspresów przeznaczonych do asekuracji 
dolnej). Wolno się wspinać tylko w linii wędki lub w linii ekspresów w celu uniknięcia wahadła.
Niedozwolone jest wspinanie z luźnymi przedmiotami takimi jak telefony czy aparaty 
fotograficzne. Zabrania się zbyt szybkiego opuszczania wspinacza po zakończeniu wspinania.
Osoba wspinająca się nie może być znacznie cięższa od osoby asekurującej (maksymalna różnica 
wagi powinna wynosi ok. 20kg). Bezpośrednio pod ścianą wspinaczkową (w strefie zeskoku) nie 
mogą leżeć żadne przedmioty (butelki, torebki, części garderoby, woreczki na magnezję itd.).
Dokonywania zmian konfiguracji chwytów może dokonywać tylko opiekun ściany.
Zabronionie jest wspinanie bez obuwia.

IV POSTANOWIENIE KOŃCOWE

W sprawach spornych decyduje obsługa od której decyzji nie przysługuje odwołanie .
Na obsługę można wnieść skargę.

Wspinaczu pamiętaj!
Sprawdź węzeł na końcu liny!


