
Regulamin korzystania z CW Kotłownia
z uwagi na ograniczenia w związku z Covid -19 od 28.12.2020 r. 

1. Z obiektu może korzystać równocześnie w przeliczeniu: 1 osoba na 10 m2 – 50 osób.

2. Informację na temat możliwości korzystania ze ściany (m.in. ilości wspinających się osób) można 
uzyskać pod nr telefonu: 576 422 922

3. Preferujemy płatności kartą płatniczą.

4. Z  szatni  oraz  sanitariatów  korzystamy  przy  zachowaniu  szczególnych  zasad bezpieczeństwa.
Prosimy o wieszanie ubrań z zachowaniem dystansu od rzeczy innych osób oraz o każdorazową
dezynfekcję rąk po skorzystaniu z zaplecza sanitarnego.

5. W miarę możliwości prosimy o nie korzystanie z poczekalni przy recepcji.

6. Nie  ma  możliwości  wypożyczenia  woreczka  na  magnezję.  Wspinający  się  zobowiązani  są  do
korzystania  z  własnego  sprzętu  wspinaczkowego,  tj.  własna  magnezja,  woreczek,  buty  oraz
szczoteczka do czyszczenia chwytów.

7. Obowiązek noszenia maseczek nie dotyczy osób wspinających się, jednakże zalecamy ich noszenie
również na hali wspinaczkowej przed rozpoczęciem wspinania. Pozostałe osoby przebywające na
terenie CW zobowiązane są do zakrywania ust i nosa. 

8. Z obiektu bezwzględnie nie mogą korzystać osoby:
– z jakimikolwiek objawami

– przeziębienia są objęte kwarantanną lub izolacją

- miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzana o zakażenie, zakażoną lub 
chorą na COVID-19.

9. Osoby należące do grup podwyższonego ryzyka,  tj. chorujące na choroby przewlekłe oraz po 60
roku życia proszone są o korzystanie z obiektu w godzinach najmniejszego natężenia korzystających
(do uzgodnienia z pracownikami obsługi)

10.Klienci,  którzy  w sposób  rażący naruszają  zasady bezpieczeństwa,  podlegają  upomnieniu  przez
personel  i  w  ostateczności  mogą  zostać  poproszone  o  opuszczenie  obiektu  ze  skutkiem
natychmiastowym.

11. Ogólny Regulamin CW Kotłownia pozostaje bez zmian.

12. Od 28.12.2020 r. do odwołania zawieszamy sekcje dla dorosłych. Zawieszenie nie dotyczy zajęć dla
członków  kadry  narodowej,  stypendystów,  członków  kadry  olimpijskiej  lub  zawoodników
uprawiajacych  sport  w  ramach  ligi  zawodowej.  Sekcje  dzieci  i  młodzieży  uczestniczącej  we
współzawodnictwie sportowym organizowanym przez PZA odbywają się bez zmian. 

Szczegółowe wytyczne dla korzystających z CW Kotłownia

1. Prosimy  o  zachowanie  1,5  m odległości  pomiędzy  osobami  czekającymi  na  wejście  do  CW
Kotłownia,  a  także  korzystającymi  z  obiektu.  Prośba  ta  nie  dotyczy  osób  pozostających  we
wspólnym gospodarstwie domowym.

2. Po  wejściu  na  obiekt  należy  bezwzględnie  zdezynfekować  ręce,  korzystając  z  dozownika
łokciowego  umiejscowionego  przy  wejściu.  Prosimy  o  jak  najczęstrze  mycie  i  dezynfekcję  rąk
podczas  przebywania  na  terenie  CW,  w  tym  każdorazowo  podczas  wyjścia  do  szatni  czy
sanitariatów oraz o ponowną dezynfekcję rąk płynem podczas opuszczania obiektu.

3. Przy recepcji może przebywać tylko jedna osoba.

4. Zalecamy korzystanie z magnezji w płynie, która dzięki zawartości alkoholu może być 
dodatkowym zabezpieczeniem przed wirusem.

5. Informujemy, iż na terenie CW Kotłownia obowiązują zasady ochrony osobistej zgodnie z ogólnie 
obowiązującymi przepisami.


