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REGULAMIN

SEKCJA WSPINACZKOWA 

PŁOCKIEGO KLUBU WYSOKOGÓRSKIEGO

1. Organizator
Organizatorem Sekcji Wspinaczkowej jest PKW Płocki Klub Wysokogórski. Projekt jest 
współfinansowany z budżetu Miasta Płocka.

2. Miejsce
Miejscem organizacji Sekcji Wspinaczkowej Płockiego Klubu Wysokogórskiego jest ścianka 
wspinaczkowa w ORLEN Arena w Płocku. Uczestników sekcji obowiązuje bezwzględne przestrzeganie 
regulaminu ścianki wspinaczkowej ORLEN Arena.

3. Formuła zajęć.
Sekcja Wspinaczkowa Płockiego Klubu Wysokogórskiego organizowana jest dla mieszkańców miasta 
Płocka. Uczestnictwo w zajęciech jest bezpłatne, liczba miejsc ograniczona, obowiązują zapisy, decyduje 
kolejność zgłoszeń.

Zajęcia prowadzone są regularnie raz w tygodniu. Programy zajęć obejmują elementy obsługi sprzętu 
wspinaczkowego oraz szeroki zakres technik wspinaczkowych.

Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zabawowej, w trakcie których dzieci rozwijają koordynację 
ruchową, doskonalą techniki wspinaczkowe, wszystko to odbywa się w bezpieczny sposób, pod opieką 
instruktora. Zajęcia dostosowane są do wieku i możliwości dziecka.

Sekcja prowadzona jest w trzech grupach wiekowych:
Grupa I do 10 lat
Grupa II od 10 do 14 lat
Grupa III powyżej 14 lat

Terminy zajęć:
Sobota 1 godzina od 12:00 – Grupa I od 6 do 10 lat
Sobota 1 godzina od 13:00 – Grupa II od 10 do 14 lat
Czwartek 2 godziny od 19: 00 – Grupa III powyżej 14 lat 

Zgłoszenia proszę przysyłać na adres mailowy lub telefonicznie:
Grupa I i Grupa II – email: golgryzia(a)gmail.com  tel: 504-108-098
Grupa III – email: michal_komorowski(a)wp.pl;  tel 609-990-028

W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko, wiek oraz dane kontaktowe (e-mail, telefon).
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4. Warunki uczestnictwa w sekcji:

 Sekcja wspinaczkowa przeznaczona jest dla mieszkańców miasta Płocka,
którzy amatorsko uprawiają wspinaczkę lub chcą zacząć uprawiać
wspinaczkę.

 Wypełniona karta zgłoszeniowa (na naszym druku)

 Ukończone 18 lat lub pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w sekcji
(na naszym druku). 

 Oświadczenie uczestnika pełnoletniego, rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika nieletniego o
znajomości  stanu zdrowia  uczestnika,  a  tym samym,  o  braku  przeciwwskazań  do  uprawiania
amatorsko sportu, a w szczególności wspinaczki rekreacyjnej (na naszym druku)

 Oświadczenie o zgodzie publikacji wizerunku uczestnika sekcji (na naszym druku)

 Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie poleceń opiekuna sekcji wspinaczkowej, obsługi ścianki
wspinaczkowej i obowiązek przestrzegania regulaminu ścianki wspinaczkowej ORLEN Arena. 

Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  natychmiastowego  usunięcia  uczestnika  z  sekcji
wspinaczkowej w przypadku nie respektowania poleceń opiekuna sekcji wspinaczkowej, obsługi
ścianki wspinaczkowej i nie przestrzegania regulaminu ścianki wspinaczkowej ORLEN Arena.

 Uczestnicy poniżej 16 roku życia winny uczestniczyć pod opieką rodzica (prawnego opiekuna)
zgodnie z regulaminu ścianki wspinaczkowej ORLEN Arena.

 Maksymalna ilość uczestników w grupie – 10 osób – decyduje kolejność zgłoszeń.
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