
Regulamin korzystania ze ścianki wspinaczkowej Fpinka 

Zasady ogólne

1. Osoby korzystające ze ścianki zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem oraz do 
podpisania oświadczenia o ryzyku.
2. Okrycia wierzchnie, buty oraz inne rzeczy można zostawić w szatni.
3. Fpinka  nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni oraz na terenie hali.
    Za zgubienie klucza do szafki pobierana będzie opłata w wysokości 30 zł. 
4. Wejście na halę wyłącznie w obuwiu zmiennym.
5. Na terenie obiektu nie wolno spożywać alkoholu oraz palić papierosów – osoby będące pod 
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających będą wypraszane z hali.
6. Wspinaczka odbywa się na własną odpowiedzialność.
7. Początkujący mają obowiązek zgłosić się do  obsługi dyżurującej na ścianie.
8. Tylko obsługa dyżurująca na ścianie może przeprowadzić szkolenie z asekuracji.
9. Asekurując pamiętaj o bezpieczeństwie! - zabrania się asekuracji w oddaleniu oraz zbyt 
szybkiego opuszczania wspinających się.
10. Do asekuracji należy stosować wyłącznie sprzęt mający odpowiednie atesty i używać go 
zgodnie z zaleceniami producenta.
11. Linę do uprzęży należy mocować za pomocą węzła ósemkowego.
12. Do wspinania z dolną asekuracją należy używać tylko lin dynamicznych.
13. Nie wolno wspinać się, ani zjeżdżać na linach  zaczepionych o jeden punkt asekuracyjny.
14. Nie zakręcać karabinków stanowiskowych pod obciążeniem, jeśli po poprowadzeniu drogi 
zamierzasz ściągnąć linę pozostaw karabinek  stanowiskowy odkręcony.
15. Zabrania się przebywania pod wspinającą się osobą.
16. Obowiązuje zakaz  dokonywania jakichkolwiek zmian w wyposażeniu ściany. Dotyczy to  m.in.
zdejmowania lub przewieszania ekspresów, lin oraz odkręcania chwytów wspinaczkowych.
17. Dzieci i młodzież poniżej 18 roku życia mogą wspinać się wyłącznie za zgodą rodziców po 
uprzednim wypełnieniu przez nich stosownego oświadczenia.
18. Rodzice ponoszą odpowiedzialność za swoje dzieci:
a) Dzieci poniżej  16 roku życia mogą wspinać się wyłącznie pod opieką rodziców lub obsługi 
ścianki. Nie mogą wspinać się z dolną asekuracją ani asekurować innych. 
b) Młodzież powyżej 16 roku życia za zgodą rodziców może przejść szkolenie jak osoba dorosła, a 
następnie wspinać się i asekurować samodzielnie zgodnie z regulaminem. 

Przetwarzanie danych osobowych i inne zgody

19. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przekazanych ściance  
własnych oraz swoich podopiecznych, w szczególności w rozumieniu ustawy o ochronie danych 
osobowych (tekst jednolity na maj 2016, Dz.U. 2015 poz. 2135, 2281, zmiany od 01.04.2016, 
Dz.U. 2016 r. poz. 195):
- w zakresie danych dotyczących korzystania ze ścianki, w tym płatności za usługi i produkty
przez Fpinka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Macieja Miechowity 1 – jako 
administratora danych osobowych
- w celach zarządzania ścianką, świadczenia usług i sprzedaży produktów, komunikowania 
informacji marketingowych i sprzedażowych, przesyłania ofert marketingowych i sprzedażowych.
20. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt na numery telefoniczne oraz inne kanały komunikacji 
pisemnej oraz elektronicznej w celu zarządzania ścianką, świadczenia usług i sprzedaży produktów,
komunikowania informacji marketingowych i sprzedażowych, przedstawiania ofert 
marketingowych i sprzedażowych – dotyczy Użytkownika jak i jego podopiecznych.



21. Użytkownik wyraża także zgodę na przekazanie danych podmiotom powiązanym ze ścianką 
oraz ich wykorzystanie w zakresie, na który Użytkownik wyraził zgodę na rzecz ścianki,  zgoda 
taka dotyczy również podmiotów trzecich świadczących usługi na rzecz ścianki.
22. Użytkownik ścianki wyraża zgodę na przechowywanie kopii dokumentów powstałych w relacji 
ze ścianką, w szczególności przy korzystaniu ze ścianki.
23. W celu ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa w obiekcie, zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 
pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), obiekt jest monitorowany (monitoring wizyjny).
24. Monitoring wizyjny obejmuje hale wspinaczkowe, część rekreacyjną,siłownię, recepcję oraz 
przejścia i korytarze.
25. Materiały pozyskane z monitoringu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 19.
26. Dostęp do materiałów pozyskanych z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do
przetwarzania zawartych tam danych.
27. Materiały pozyskane z monitoringu będą przechowywane przez okres 90 dni, po upływie 
którego będą niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
28. Akceptacja regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 
zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fzycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1)

Postanowienia końcowe

29. W razie niestosowania się do regulaminu oraz uwag osoby dyżurującej dotyczących 
bezpieczeństwa na ścianie, osoba zostanie wyproszona z obiektu.


