
REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU CENTRUM WSPINACZKOWO-SPORTOWEGO
CAMP4

Na  czas  obowiązywania  obostrzeń  związanych  z  epidemią  COVID-19,  zgodny  z  rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w

związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. poz.2316.).

Słownik  pojęć  na  potrzeby  regulaminu  korzystania  z  obiektu  CENTRUM  WSPINACZKOWO-

SPORTOWEGO CAMP4

Przez pojęcie: 

I. CAMP4  rozumie się obiekt wspinaczkowo-sportowy  (Warszawa ul. Krasnowolska 50). 

II. Cennik CAMP4 rozumie się cennik dostępny w recepcji CAMP4.

III. Użytkownika CAMP4 rozumie się każdą osobę, która przebywa na terenie hal wspinaczkowych i

boisk wielofunkcyjnych sportowych, nawet jesli nie jest klientem CAMP4. 

IV. Pracownika recepcji rozumie się osobę, ktora obsługuje użytkownikow CAMP4 w recepcji oraz

obsługuje połączenia telefoniczne pod numerami, ktore wymienione są w witrynie internetowej.

V. Zajęcia  zorganizowane  indywidualne  bądź  grupowe  rozumie  się  wszelkie  formy

zorganizowanej aktywnosci fizycznej. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CAMP4 

§1 CZĘŚĆ ZWIĄZANA ZE ZMIANAMI NA CZAS OBOWIĄZYWANIA OBOSTRZEŃ

1. Wejscia niezorganizowane indywidualne lub grupowe do obiektu nie są możliwe. 

2. Do czasu ustania odgornych restrykcji CAMP4 swiadczy jedynie usługi zajęć formalnie zorganizowanych

indywidualnych i grupowych. 



3. Na czas obowiązywania regulaminu możliwe jest korzystanie z CAMP4 wyłącznie:

−   poprzez uczestnictwo w formalnie zorganizowanych zajęciach indywidualnych bądź grupowych  

lub

– dla  wspinaczy  zrzeszonych  w  Uniwersyteckim  Klubie  Alpinistycznym/UKA  lub  innym  klubie

zrzeszonym  w  Polskim  Związku  Alpinizmu  (po  dostarczeniu  przez  PZA  oświadczenia  z  listą

członków klubu) oraz członkowie kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej (po

okazaniu odpowiedniego zaświadczenia).

– dla  klubów  koszykarskich,  siatkarskich,  badmintonowych  zrzeszonych  odpowiednio  w  swoich

Związkach  Sportowych,  czyli  PZK,  PZPS,  PZB  oraz  członków  kadry  narodowej,  reprezentacji

olimpijskiej i paraolimpijskiej ( po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia)

4. Obowiązuje limit miejsc. W obiekcie może przebywać jednocześnie 150 użytkowników (z wyłączeniem

obsługi obiektu CAMP4). 

5. Korzystanie z obiektu CAMP4 może  odbywać  się  wyłącznie po uprzedniej rejestracji w recepcji. 

6. Na całym terenie CAMP4 konieczne jest zachowanie dystansu społecznego. 

7. Na  terenie  obiektu  CAMP4  wszyscy  użytkownicy  zobowiązani  są  do  zakrywania  ust  i  nosa,  z

wyłączeniem czasu wykonywania aktywności fizycznej

8. Na terenie CAMP4 w oznaczonych dozownikach znajdują się srodki dezynfekujące. Dezynfekcja rąk po

wejsciu do obiektu i przy opuszczaniu obiektu jest obowiązkowa. 

9. Do recepcji należy podchodzić pojedynczo. Limit użytkowników przybywających w recepcji to 8 osób.

10. Siłownia wspinaczkowa wyłączona jest z użytku. 

11. Po wejsciu do szatni należy zajmować wyłącznie zdezynfekowane szafki.

12. Zaleca się, aby każdy z uczestnikow zajęć sportowych przybywał na teren obiektu nie wczesniej niż 15

minut przed rozpoczęciem wykonywania aktywnosci fizycznej. Rownoczesnie zaleca się skrocenie tego

czasu do możliwego minimum. 

13. W  przypadku  zbyt  wczesnego  pojawienia  się  w  CAMP4,  pracownik  CAMP4   poprosi  czasowe

opuszczenie obiektu.

14. Użytkownik CAMP4 na halę może wejść wyłącznie w obuwiu zmiennym. Obuwie zewnętrzne pozostawia

w wyznaczonej strefie przy wejściu na halę.

15. Zaleca  się  zachowywanie  dystansu  społecznego  co  najmniej  1,5  m,  również  podczas  wspinaczki  i

asekuracji.

16. Zaleca się jak najszybsze opuszczanie obiektu po zakończeniu wykonywania aktywnosci fizycznej. 

17. W przypadku  nieprzestrzegania  zasad niniejszej  częsci  regulaminu własciciel  CAMP4 zastrzega sobie

prawo do nakazania opuszczenia obiektu, bez zwrotu poniesionych kosztow swiadczonej usługi.

18. Regulamin obowiązuje od dnia 28 grudnia 2020 r. do odwołania.


