
 
 

Załącznik Nr 3 
do Regulaminu Obiektu Centrum Sportów Letnich  
i Wodnych Pogoria w Parku Zielona 

 

RREEGGUULLAAMMIINN  KKOORRZZYYSSTTAANNIIAA  ZZEE  ŚŚCCIIAANNYY  WWSSPPIINNAACCZZKKOOWWEEJJ  

  

11..  Ściana Wspinaczkowa jest elementem infrastruktury obiektu Centrum Sportów Letnich             

i Wodnych Pogoria w Parku Zielona będącego w zarządzie Centrum Sportu i Rekreacji                  

w Dąbrowie Górniczej przy ul. Konopnickiej 29. Tel. (32) 261 20 10, www.csir.pl. 

22..  Ze ściany wspinaczkowej mogą korzystać: 

aa..  osoby pełnoletnie tzn. mające ukończony 18 rok życia,  

bb..  osoby niepełnoletnie mogą korzystać ze ściany pod bezpośrednim nadzorem 

rodziców lub opiekunów prawnych, dozwolone jest upoważnienie do sprawowania 

opieki przez operatora ściany wspinaczkowej, 

cc..  w przypadku korzystania ze ściany wspinaczkowej przez osoby niepełnoletnie 

wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego zawierająca imię, nazwisko 

korzystającego oraz imię, nazwisko, adres i telefon kontaktowy opiekuna. 

33..  Wspinanie odbywa się pod nadzorem operatora ściany wspinaczkowej (nie dotyczy osób 

o uprawnieniach instruktorskich). 

44..  Operator ściany ma możliwość dopuszczenia do samodzielnego wspinania osoby 

pełnoletnie, które złożyły oświadczenia o posiadaniu umiejętności do samodzielnego 

wspinania. 

55..  W każdym przypadku decyzja operatora jest niepodważalna i należy jej się bezwzględnie 

podporządkować. 

66..  Za ewentualne wypadki jakie mogą zdarzyć się podczas wspinaczki, nie spowodowane 

zaniedbaniami zarządcy obiektu lub operatora ściany wspinaczkowej, wyłączną 

odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca ze ściany wspinaczkowej, w przypadku 

osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich opiekunowie prawni.  

77..  Osoba uszkadzająca lub niszcząca ściankę ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą 

do pełnej wysokości wyrządzonej szkody.  

88..  Zasady wspinania: 

aa..  Wspinaczka dozwolona jest wyłącznie z asekuracją w uprzęży biodrowej używanej              

w zgodzie z instrukcją obsługi i użytkowania opracowaną przez producenta uprzęży – 

nie dotyczy części bulderowej i wspinania do wysokości 3m. (tj. do przerywanej linii 

zaznaczonej na powierzchni ściany). 

bb..  Podczas wspinania podłoże pod ścianą musi być wolne od wszelkich przedmiotów            

i osób.  

cc..  Zabronione jest wspinanie się pod kimś, grozi to kolizją w przypadku odpadnięcia. 

Dotyczy to zarówno wspinania z liną jak i bulderingu. 



dd..  Na ścianie dozwolone są dwa rodzaje wspinania z asekuracją, tzw. wspinaczka 

„na wędkę” lub wspinaczka „z dolna asekuracją”. Osoby początkujące mogą wspinać 

się najpierw tylko „na wędkę”.  

ee..  Do wspinania z dolną asekuracją wolno używać tylko liny dynamicznej 

lub półdynamicznej.  

ff..  Osoba wspinająca się „z dolną asekuracją” wpina linę do punktów asekuracyjnych 

zainstalowanych na ścianie. Niedopuszczalne jest opuszczanie podczas wspinaczki 

niektórych punktów asekuracyjnych poprzez nie wpinanie się do nich..  

gg..  Asekuracja jest przeprowadzana za pomocą liny wspinaczkowej przy użyciu 

przyrządu asekuracyjnego (np. „gri gri”, „kubek” itp.), który obsługuje osoba 

asekurująca.  

hh..  Linę do uprzęży należy wiązać za pomocą węzła "ósemki”, przedstawionego 

na rysunku, przestrzegając instrukcji producenta uprzęży.  

 

 

 

 

ii..  Osoba asekurująca musi zachować maksymalną uwagę dlatego nie wolno jej 

w tym przeszkadzać. Uczniowie oraz osoby niedoświadczone w asekuracji powinny 

stosować dodatkową asekurację (osoba trzecia trzymająca linę za przyrządem 

asekuracyjnym).  

jj..  Osoba wspinająca się może ważyć maksymalnie do 1,5-raza więcej niż osoba 

asekurująca!  



kk..  Wspinający powinien trzymać się linii prostej pod górnym punktem 

asekuracyjnym (± 1,5 m), tak aby w przypadku odpadnięcia uniknąć ruchu 

wahadłowego i możliwości potłuczeń.  

ll..  Nigdy nie zapinać dwóch lin w jeden karabinek w ekspresach i w karabinkach 

wpiętych do punktu asekuracyjnego! Tak samo niedopuszczalne jest wpinanie dwóch 

lin naraz do jednego układu indywidualnej asekuracji górnej. Grozi to zerwaniem liny !  

mm..  Liny używane do asekuracji powinny być mocowane zawsze za pomocą karabinka 

(układ indywidualnej asekuracji górnej) lub ekspresu (w punktach asekuracyjnych. 

nn..  Nigdy nie chwytać palcami za punkty asekuracyjne! Grozi zranieniem!  

oo..  Przed rozpoczęciem wspinania każdy wspinający się powinien sprawdzić czy:  

 Prawidłowo zawiązano węzeł łączący linę z uprzężą.  

 Zakręcono karabinki.  

 Asekuracja została prawidłowo zawieszona.  

99..  Postanowienia szczegółowe: (lub inne szczególne wymogi użytkowania dla ścian 

wewnętrznych)  

aa..  Zabronione jest wspinanie przy prędkości wiatru powyżej 10m/s  

bb..  Zabronione jest korzystanie ze ściany (wspinanie, zakładanie asekuracji itp.) przy 

oblodzeniu, zaśnieżeniu, podczas opadów i wyładowań atmosferycznych itp.  

cc..  Zabronione jest wspinanie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

1100..  O zauważonych uszkodzeniach należy natychmiast informować Instruktora/operatora 

prowadzącego zajęcia. Osoby wspinające się na ścianie zobowiązane są zgłaszać 

zauważone uszkodzenia (pęknięcia) i obluzowanie się chwytów wspinaczkowych.  

1111..  Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może zagrażać bezpieczeństwu konstrukcji 

lub osób.  

1122..  Przed rozpoczęciem wspinania niezbędne jest zapoznanie się z treścią regulaminu.  

Załącznikami do niniejszego regulaminu (udostępnianymi na wniosek wspinacza) mogą 

być producenckie instrukcje obsługi wyposażenia wspinaczkowego, które jest 

dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. 

1133..  Na terenie obiektu znajdują się kamery będące elementami  monitoringu wizyjnego, 

którego celem jest zapewnienie porządku publicznego, bezpieczeństwa osób 

przebywających na terenie monitorowanym ochrony przeciwpożarowej                                       

i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia (art. 9a ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990                  

o samorządzie gminnym). 

 

 

 

 

 



 
Załącznik Nr 1 
do Regulaminu korzystania ze ścianki wspinaczkowej 

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  OOSSOOBBYY  PPEEŁŁNNOOLLEETTNNIIEEJJ  

KKOORRZZYYSSTTAANNIIEE  ZZEE  ŚŚCCIIAANNKKII  WWSSPPIINNAACCZZKKOOWWEEJJ  

  
Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko korzystającego) 
 

 Pesel                                                                                                                                 numer telefonu kontaktowego............................................. 

OOŚŚWWIIAADDCCZZAAMM,,  IIŻŻ::  

 nie istnieją żadne przeciwwskazania zdrowotne, które ze względów bezpieczeństwa wykluczałyby moją 
osobę do korzystania ze ścianki wspinaczkowej, 

  otrzymałam / otrzymałem informację, że wspinanie to sport niebezpieczny i zdaję sobie sprawę, iż w 
przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa może to spowodować ryzyko utraty zdrowia lub 
życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych, 

 mam świadomość dotyczącą niebezpieczeństw związanych z korzystaniem ze ścianki wspinaczkowej, 
robię to na własną odpowiedzialność oraz że wspinam się i korzystam ze sprawnego sprzętu i urządzeń 
na terenie obiektu, 

 mam świadomość mojej odpowiedzialności za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z 
nieprzestrzegania przez mnie Regulaminu pneumatycznej ścianki wspinaczkowej oraz zaleceń obsługi, 

 zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem ścianki wspinaczkowej Centrum Sportu i Rekreacji w 
Dąbrowie Górniczej i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień, 

 zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. 
            
         ……………………………….

 

     Podpis składającego oświadczenie 

Klauzula informacyjna 
 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. 
UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 
kwietnia 2016 roku informuję, że : 
1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-

300 Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych  w przypadku 

pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 125. 

3. Dane osobowe Pana/i przetwarzane są na podstawie i w celu:  

 art. 6 ust. 1 lit. b – realizacji umowy korzystania ze ścianki wspinaczkowej, jej rezerwacji, rozpatrywania 

reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy; 

 art. 6 ust.1 lit. c – realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak prowadzenie 

dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z wystawieniem faktury; 

 art. 9 ust.2 lit. c - umożliwienia wykonania zadania osobom udzielającym pomoc medyczną o ile zaistnieje 

taka konieczność. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kategoriom 

odbiorców: upoważnieni pracownicy /współpracownicy Administratora Danych, którzy  w ramach wykonania 

swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane  

w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy 

systemów informatycznych  i usług IT, kancelarie prawne 

5. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały 

zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

6. Posiada Pani / Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z 

IOD pkt.2. 

7. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych dotyczących Pani /Pana naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania z pneumatycznej ścianki wspinaczkowej i 

wystawienia faktury 

 

 

           

mailto:iod@csir.pl


Załącznik Nr 2 
do Regulaminu korzystania ze ścianki wspinaczkowej 

  

OOŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  OOPPIIEEKKUUNNAA  PPRRAAWWNNEEGGOO  OOSSOOBBYY  NNIIEEPPEEŁŁNNOOLLEETTNNIIEEJJ  

KKOORRZZYYSSTTAANNIIEE  ZZEE  ŚŚCCIIAANNKKII  WWSSPPIINNAACCZZKKOOWWEEJJ  
  

Ja, niżej podpisana/podpisany ………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko opiekuna prawnego) 
 

Pesel                                                                                                                                numer telefonu kontaktowego............................................. 

 
OOŚŚWWIIAADDCCZZAAMM,,  IIŻŻ::  

 jestem osobą sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem., 

 niniejszym oświadczam, iż zostałam / zostałem poinformowany, że uprawianie wspinaczki jest 
niebezpieczne i stwarza ryzyko utraty zdrowia lub życia, nawet w przypadku respektowania wszystkich 
zasad bezpieczeństwa. oraz że w przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa może to 
spowodować ryzyko utraty zdrowia lub życia dla osoby wspinającej się lub osób postronnych, 

 mam świadomość, że ponoszę pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią pozostającą pod moją 
pieczą, oraz za wszelkie wypadki i kontuzje wynikające z nieprzestrzegania przez nią Regulaminu 
ścianki wspinaczkowej oraz zaleceń obsługi, 

 zapoznałam / zapoznałem się z Regulaminem ścianki wspinaczkowej Centrum Sportu i Rekreacji w 
Dąbrowie Górniczej i zobowiązuję się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień przez mojego 
podopiecznego , 

 zapoznałam / zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych. 

 
Świadomy takiego stanu rzeczy wyrażam zgodę na korzystanie przez 
.................................................................... mojego podopiecznego ze ścianki wspinaczkowej.                                               

( imię i nazwisko korzystającego)         
            
         ………………………………. 

     Podpis składającego oświadczenie 

Klauzula informacyjna 
 

Podstawa prawna: Art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119). Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  27 kwietnia 2016 roku informuję, że : 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej; 41-300 
Dąbrowa Górnicza; ul. Konopnickiej 29 reprezentowane przez Dyrektora. 

2. W Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górnicze powołano Inspektora Ochrony Danych  w przypadku 
pytań czy problemów zapraszamy do kontaktu: iod@csir.pl, Tel. 32- 261 20 10  wew. 125. 

3. Dane osobowe Pani / Pana oraz Pani / Pana podopiecznego przetwarzane są na podstawie i w celu:  

 art. 6 ust.1 lit. a – wyrażenie zgody na korzystanie z urządzenia przez osobę niepełnoletnią, 

 art. 6 ust.1 lit. b – realizacji umowy korzystania ze ścianki wspinaczkowej, jej rezerwacji, rozpatrywania 
reklamacji oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją umowy; 

 art. 6 ust.1 lit. c – realizacji obowiązków prawnych ciążących na administratorze takich jak prowadzenie 
dokumentacji księgowej i rozliczeń finansowych, w tym podatkowych związanych z wystawieniem faktury; 

 art. 9 ust.2 lit. c - umożliwienia wykonania zadania osobom udzielającym pomoc medyczną o ile zaistnieje 
taka konieczność. 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 
obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być powierzone do przetwarzania następującym kategoriom 
odbiorców: upoważnieni pracownicy /współpracownicy Administratora Danych, którzy  w ramach wykonania 
swoich obowiązków muszą posiadać do nich dostęp, partnerzy Administratora Danych przetwarzający dane  
w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji umowy, np. dostawcy 
systemów informatycznych  i usług IT, kancelarie prawne 

5. Dane osobowe Pani / Pana oraz dane osobowe Pani / Pana podopiecznego będą przetwarzane przez okres 
niezbędny do realizacji celu do jakiego zostały zebrane oraz okres wynikający z obowiązku archiwizacji 
dokumentów ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami. 

6. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia, ma Pani / Pan prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. Posiada Pani / Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz danych Pani / Pana podopiecznego, i 
ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia 
sprzeciwu. W powyższych kwestiach kontakt z IOD pkt.2. 

8. Ma Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani /Pana lub Pani / Pana podopiecznego naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem skorzystania ze ścianki wspinaczkowej i wystawienia faktury. 

           

mailto:iod@csir.pl

