Regulamin Boulderowni CRUX
Wspinanie uprawiane w postaci boulderingu jest sportem podwyższonego ryzyka i może prowadzić
do urazów, uszkodzeń ciała a nawet śmierci. Korzystanie ze ściany wspinaczkowej CRUX (dalej jako
Obiekt) odbywa się na własną odpowiedzialność oraz równoznaczne jest z zaakceptowaniem
poniższego Regulaminu. Właściciel Obiektu nie zapewnia ubezpieczenia od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Podczas wspinania należy zachować wzmożoną ostrożność, rozsądek i
dokonać samooceny umiejętności.
1. Regulamin Obiektu obowiązuje wszystkich korzystających z Obiektu oraz inne osoby znajdujące
się na jego terenie.
2. Osoby korzystające z Obiektu po raz pierwszy, zobowiązane są zgłosić ten fakt obsłudze.
3. Korzystać z Obiektu mogą jedynie osoby, które:
a) Zapłaciły za bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem;
b) Zapoznały się z Regulaminem oraz akceptują jego warunki, potwierdzając ten fakt podpisem na
liście osób wchodzących na teren Obiektu;
c) Nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do uprawiania wspinaczki;
d) Nie znajdują się pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających;
4. Podczas kozystania z obiektu, zabrania się:
a) Przebywania lub przechodzenia bezpośrednio pod osobami wspinającymi się;
b) Pozostawiania jakichkolwiek przedmiotów na materacu;
c) Samodzielnego ingerowania w ustawienie chwytów wspinaczkowych;
d) Wspinania się nosząc biżuterię (kolczyki, pierścionki, naszyjniki itd.) i z jakimikolwiek
przedmiotami
w kieszeniach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu wspinającego się.
5. Młodzież w wieku od 13 do 18 roku życia, może korzystać z obiektu na podstawie pisemnej zgody
rodziców / opiekunów prawnych oraz na ich ryzyko. Dzieci do 12 roku życia muszą pozostawać pod
opieką rodziców / opiekuna prawnego lub instruktorów prowadzących zajęcia.
6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Obiektu.
7. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
8. Wprowadzanie psów dozwolone jest wyłącznie za zgodą obsługi, psy nie mogą stwarzać
zagrożenia dla użytkowników Obiektu. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania psów na
materac.
9. W przypadku zgubienia kluczyka pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
10. Dane osobowe:
a) Dane osobowe Klientów będą̨ przetwarzane wyłącznie w celu sprzedaży karnetów oraz w celu
potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem Obiektu. Korzystanie z obiektu równoznaczne jest ze
zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
b) Klient ma prawo do poprawiania, zmieniania i usunięcia swoich danych osobowych.
Osoby nie przestrzegające powyższych zasad mogą zostać wyproszone przez obsługę bez możliwości
ubiegania się o zwrot opłaty za wstęp.
Bardzo prosimy o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i uchybień obsłudze Obiektu.

