
 
REGULAMIN ŚCIANY WSPINACZKOWEJ 

Wspinaczka, bez zachowania zasad bezpiecznej asekuracji i obowiązującego 
regulaminu może doprowadzić do wypadku wspinacza lub osób postronnych. 

1. Drzewo wspinaczkowe jest udostępnione dla użytkowników za określoną opłatą w dniach i godzinach otwarcia obiektu. 
2. Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zapoznać się z regulaminem drzewa wspinaczkowego oraz podpisać stosowne oświadczenie. 
3. Na drzewie wspinaczkowym każdy wspina się na własną odpowiedzialność.  
4. Na ścianie wspinamy się z asekuracją górną  czyli „na wędkę”  
5. Wspinaczka „na wędkę” to wspinanie z górną asekuracją, w którym lina asekuracyjna 

jest przełożona przez górne stanowisko zbudowane z dwóch punktów asekuracyjnych. Lina łączy przywiązaną do niej osobę wspinającą się i, przechodząc u góry przez górne stanowisko, osobę asekurującą stojącą na ziemi. Osobą  
asekurującą wspinacza może być wyłącznie pracownik obsługi Parku Linowego Base Camp Istebna. 

6. Wspinać mogą się osoby fizyczne, które:  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,  skończyły 18 lat i spełniają warunek określony w pkt 2 niniejszego Regulaminu,  nie skończyły 18 lat, a ich rodzice lub prawni opiekunowie w obecności pracownika Base Camp Istebna wyrazili na to pisemną zgodę i zaakceptowali 
pisemnie Regulamin.  

7. Zabronione jest huśtanie się na linach, wciąganie po linach do góry oraz inne wykorzystanie sprzętu i urządzeń na Drzewie niezgodne z ich prawidłowym 
przeznaczeniem. 

8. Osoby niewspinające się, mogą przebywać w pobliżu drzewa wspinaczkowego 
jedynie pod warunkiem zachowania należytej ostrożności, nie przeszkadzając asekurantom oraz osobom wspinającym się . 

9. Podczas wspinania się nie wolno mieć w kieszeni żadnych przedmiotów np. telefonu 
komórkowego, kluczyków. 

10. Posiadanie biżuterii (np. pierścionki, kolczyki, łańcuszki, itp) podczas wspinaczki 
wiąże się z ryzykiem urazu. 

11. Należy wspinać się w strojach niekrępujących ruchu oraz w obuwiu sportowym. 
12. Obowiązuje absolutny zakaz wspinania pod wpływem alkoholu lub innych środków 

odurzających. 
13. Wszystkich wspinających się obowiązuje kulturalne zachowanie. 
14. Instruktor opiekujący się drzewem wspinaczkowym ma prawo wyprosić ze ścianki bez zwrotu opłaty wejściowej osoby, które łamią niniejszy Regulamin i nie stosują się do 

jego poleceń. 
15. Sprawy nieregulowane przez niniejszy regulamin są rozwiązywane przez instruktora drzewa wspinaczkowego na miejscu w trybie ostatecznym.  


