
Regulamin korzystania z boulderowni “RAWA" 

Klubu Wysokogórskiego w Zakopanem 

1. Ze  ścianki  treningowej  (vel  boulderowni)  mogą korzystać członkowie  KW  Zakopane

posiadający aktualnie opłacone składki członkowskie oraz darowiznę na rzecz ścianki (kwotę

200  zł  wpłacamy  do  końca  stycznia  danego  roku  na  konto  KW  Zakopane  z  dopiskiem

"darowizna na rzecz ścianki"). 

2.  Uprawnieni  członkowie KW Zakopane nie mogą udostępniać kluczy na ściankę osobom

trzecim. Użyczanie klucza skutkuje jego odebraniem i utratą możliwości korzystania ze ścianki.

3. Osoby  nie  będące  członkami  KW  Zakopane  lub  będące  kandydatami  do  Klubu  mogą

korzystać ze  ścianki  jedynie  w  obecności  członków KW Zakopane  i  za  zgodą wszystkich

obecnych  w  danym momencie  na  ściance.  Jeśli  wizyty  takie  stają się regularne,  prosimy

o kontakt z Zarządem w celu przyjęcia osoby wizytującej w poczet członków KW Zakopane. 

4.  Osoby nie będące członkami KW Zakopane lub będące kandydatami do Klubu nie mogą

posiadać ani używać kluczy do wejścia na ściankę. 

5. Wszystkie osoby przebywające na całym terenie należącym do KW Zakopane zobowiązane

są do przestrzegania zakazu palenia oraz zakazu zażywania jakichkolwiek używek, a także do

utrzymywania porządku (m.in.  sprzątanie  materacy  i  śmieci  po  swoim treningu,  sprzątanie

toalety). 

6. Opuszczając pomieszczenia klubowe należy upewnić się, że urządzenia grzewcze i inne

urządzenia elektryczne uruchomione na czas korzystania ze ścianki są odłączone od sieci.

Osoba  opuszczająca  ściankę jako  ostatnia  zobowiązana  jest  do  zamknięcia  drzwi  do

boulderowni kluczem. 

7.  Prosimy  o  zgłaszanie  zakłóceń spokojnych  treningów  i  innych  naruszeń niniejszego

regulaminu  oraz  potencjalnych  naruszeń dobrych  obyczajów  osobom  z  Zarządu  KW,

a w szczególności osobie odpowiedzialnej za ściankę. 

8. Wszystkie osoby korzystające ze ścianki wyrażają zgodę na pracę kamery monitorujące

 w pomieszczeniach klubowych. 

9. Osoby  korzystające  ze  ścianki  nie  mają prawa  ingerować w  infrastrukturę budynku

w szczególności dotyczy to instalacji elektrycznej.

Członek Zarządu odpowiedzialny za ściankę: Marcin Gąsienica Kotelnicki 

Informacje: Podczas śnieżnej zimy należy zwrócić uwagę na ryzyko uszkodzenia samochodu

przez śnieg spadający z dachu Rawy. Parkujemy na własną odpowiedzialność. 


