
 

 
 

R E G U L A M I N 
ŚCIANKI WSPINACZKOWEJ (BULDEROWNI) 

 
 
 

1. Opłaty za korzystanie z bulderowni: 

1.1 Członkowie KW Poznań: 

1.1.1 - jednorazowe wejście 6 zł 

1.1.2 - karnet miesięczny 50 zł 

1.2 Pozostali: 

1.2.1 - jednorazowe wejście 10 zł 

1.2.2 - karnet miesięczny 80 zł 

2. Osoby korzystające z bulderowni muszą każdorazowo podpisać oświadczenie o 

zapoznaniu się z regulaminem, ubezpieczeniu NW i zasadami bezpieczeństwa. 

3. Użytkownicy bulderowni zobowiązani są przed wejściem do zgłoszenia się do opiekuna, 

który pobiera/sprawdza opłatę. 

4. Osoby niepełnoletnie które ukończyły 16 rok życia muszą posiadać pisemną zgodę      

rodziców lub prawnych opiekunów. 

5. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać ze ściany tylko pod nadzorem    

instruktora wspinaczki lub pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. 

6. Jednocześnie na ścianie może wspinać się do 15 osób lub liczba określona przez 

Opiekuna Lokalu bądź innego członka zarządu obecnego na ścianie.  

7. Na ścianie można się wspinać tylko wtedy, gdy na podłodze leżą materace. 

8. Nie wolno przebywać pod osobami wspinającymi się. 

9. Drytoolowo może się wspinać w danym pomieszczeniu tylko jedna osoba w kasku 

wspinaczkowym. W tym czasie pozostałe osoby powinny zachować szczególną 

ostrożność.  

10. Na materacach nie wolno zostawiać ani kłaść żadnych przedmiotów, toreb, butelek itp. 

11. W lokalu KW Poznań obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i stosowania 

innych używek w trakcie zajęć sportowych . 

12. Do pomieszczeń treningowych wchodzimy tylko w obuwiu wspinaczkowym. 

13. Nie wspinamy się z woreczkami na magnezję u pasa.  

14. Stosować można tylko magnezję w kulce lub płynie. 



15. W godzinach odbywania się zorganizowanych sekcji uczestnicy zajęć mają 

pierwszeństwo w korzystaniu z bulderowni. 

16. W lokalu KW Poznań obowiązuje segregacja śmieci. 

17. O wszelkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Opiekun Lokalu. 

18. Właściciel oraz obsługa bulderowni nie biorą odpowiedzialności za rzeczy wartościowe 

pozostawione na terenie obiektu.  

 

 

 

Zarząd  

Klubu Wysokogórskiego  

w Poznaniu 


