
REGULAMIN UCZESTNICTWA
W SEKCJI WSPINACZKOWEJ CW KOTŁOWNIA

W ROKU 2022:

1. Zajęcia sekcyjne prowadzone są przez instruktorów CW Kotłownia i są zajęciami
odpłatnymi (wg cennika dostępnego w Centrum Wspinaczkowym Kotłownia)
2. Instruktor bierze odpowiedzialność za Uczestników wyłącznie podczas trwania zajęć.
3. Zajęcia sekcyjne trwają 1,5h (dzieci, młodzież, dorośli) lub 1h (dzieci najmłodsze 4-5
lat).
4. Warunkiem uczestnictwa w sekcji jest akceptacja regulaminu sekcji i
regulaminu obiektu, podpisanie stosownych oświadczeń oraz uiszczona opłata za
dany miesiąc.
5. Płatność za kolejny miesiąc sekcji powinna zostać uregulowana najpóźniej na
pierwszych zajęciach w danym miesiącu. Preferowaną płatnością jest wykonanie przelewu
na konto CW Kotłownia:  PKO SA 47 1240 1503 1111 0010 8496 1535.
6. Istnieje możliwość uczestniczenia w sekcji raz lub dwa razy w tygodniu - w
zależności od rodzaju sekcji (należy ustalić to z trenerem prowadzącym).
7. W przypadku nieodbywania się zajęć sekcyjnych w danym miesiącu opłata
zostanie pomniejszona o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową.
8. Opłata jest uiszczana z góry za cały miesiąc w wysokości zgodnej z Cennikiem
aktualnie obowiązującym w CW Kotłownia.
9. Fakt nieobecności na zajęciach należy zgłaszać drogą mailową na adres:
cwkotlownia@gmail.com najpóźniej w dniu odbywania się sekcji.
Fakt zgłoszenia nieobecności z przyczyn zależnych od Uczestnika umożliwia odbycie zajęć
sekcyjnych na zasadach opisanych w punkcie 10.
10. Nieobecność na zajęciach z przyczyn zależnych od Uczestnika zgłoszona
drogą mailową jest jednoznaczna z utratą lekcji i jej koszt nie podlega zwrotowi.
Organizator umożliwia odrobienia ich na innej sekcji (pod warunkiem, że jest to
możliwe - decyduje o tym instruktor). Chęć odrobienia zajęć należy każdorazowo
ustalić indywidualnie z instruktorem (z tygodniowym wyprzedzeniem) oraz zgłosić ten
fakt na recepcji. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć sekcyjnych w innym
dniu Organizator umożliwia jedno wejście na ścianę w ramach uiszczonej opłaty
sekcyjnej - w przypadku takim Uczestnika takiego obowiązuje regulamin ogólny
obiektu.
11. W przypadku odwołania zajęć przez instruktora/trenera zajęcia te są odpracowywane
w innym terminie lub opłata za kolejny miesiąc jest obniżona o koszt zajęć które się nie
odbyły.
12. W przypadku rezygnacji z sekcji należy o tym fakcie powiadomić najpóźniej
tydzień przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca drogą mailową na adres:
cwkotlownia@gmail.com.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w dniach ustawowo
wolnych od pracy w roku 2022 roku. Zajęcia wypadające w dni wolne mogą zostać
odpracowane w inny dzień zgodnie z indywidualnymi ustaleniami Trenerów.
14. Przed wejściem na halę sportową Uczestnik zobowiązany jest posiadać zmienne
obuwie oraz strój sportowy.
15. Uczestnicy sekcji proszeni są o posiadanie własnej butelki/bidonu - nie wydajemy
kubeczków jednorazowych.
16. Należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora oraz przestrzegać
regulaminu ściany wspinaczkowej, dostępnej na miejscu. W przypadku nieprzestrzegania
obowiązujących zasad instruktor ma prawo wykluczyć Uczestnika z zajęć. W przypadku
takim nie obowiązuje zwrot opłaty.
17. Każde gorsze samopoczucie, niedyspozycję lub dolegliwość należy zgłosić
instruktorowi.
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18. Uczestnicy sekcji mogą rozpocząć wspinaczkę tylko po udzieleniu zgody przez
instruktora/trenera.
19. Uczestników sekcji obowiązuje regulamin ogólny obiektu.
20. Prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu należy do
instruktorów, operatorów ściany wspinaczkowej oraz właścicieli Centrum
Wspinaczkowego Kotłownia.


