PREVÁZDKOVÝ PORIADOK
umelej lezeckej steny v Leviciach

Súbor pravidiel, ktoré sú všetky osoby povinné dodržiavať (lezci, inštruktori, osoby v blízkosti umelej lezeckej steny).
Svojim podpisom na predpísanom tlačive potvrdzujú, že sa ho zaväzujú dodržiavať.
Tento poriadok nie je vyčerpávajúci a lezci sú povinní sa riadiť aj ďalšími pokynmi inštruktorov DELF.

ZÁKLADNÉ POJMY

Vlastníkom umelej lezeckej
steny je Kontakt Mládežnícke centrum, Kasárenská 6, 934 01 Levice.
Nájomcom umelej lezeckej steny je DELF, o.z. (ďalej len
DELF) na základe písomnej nájomnej zmluvy, čím sa
stáva zodpovedný za prevádzku umelej lezeckej steny
(t.j. stáva sa prevádzkovateľom).
Vedúci prevádzky umelej lezeckej steny je osoba
zodpovedná za prevádzku umelej lezeckej steny,
poverená DELF.
Lezec je osoba, ktorá bola poučená inštruktormi DELF a
splnila všetky podmienky pre užívanie lezeckej steny.

ÚČEL UMELEJ LEZECKEJ STENY
Lezecká stena slúži výhradne na výcvik voľného lezenia
rekreačnou športovou formou pre oprávnené osoby, t.j.
členov lezeckého klubu. Nie je dovolené ju využívať na
iný účel alebo iným subjektom bez vedomia DELF, o.z..
Záujemci o lezenie, lezci, ale aj ostatné osoby
zdržiavajúce sa v blízkosti lezeckej steny, sa riadia
pokynmi inštruktorov DELF.

Zástupca vedúceho prevádzky umelej lezeckej steny je
osoba poverená vedúcim prevádzky umelej lezeckej
steny, oprávnená plnohodnotne zastupovať vedúceho
(ďalej len zástupca DELF).
Inštruktori DELF sú odborne vyškolení DOBROVOĽNÍCI*
DELF oprávnení poskytovať istenie záujemcom o lezenie a
lezcom (členom lezeckého klubu).
Záujemca o lezenie je osoba, ktorá prejavila záujem o
lezenie na umelej lezeckej stene.
*Dobrovoľníctvo je činnosť, ktorú vykonáva jednotlivec vo svojom
voľnom čase, v prospech niekoho iného a bez nároku na finančnú
odmenu.

HARMONOGRAM VÝCVIKOV
Lezecká stena sa využíva podľa stanoveného časového
rozvrhu. Časový rozvrh určuje vedúci alebo zástupca
DELF a je zverejnený tak, aby k nemu verejnosť mala
prístup.
Zároveň je DELF oprávnený zmeniť harmonogram
výcvikov podľa potreby. O tejto zmene včas informuje
verejnosť.

OPRÁVNENÉ OSOBY
Lezeckú stenu môžu záujemci o lezenie/ lezci využívať
len v prítomnosti lezeckých inštruktorov DELF (t.j. počas
platného harmonogramu výcvikov, prípadne podľa
dohody so vedúcim prevádzky umelej lezeckej steny).
Osoby mladšie ako 18 rokov môžu lezeckú stenu
využívať len v prípade prítomnosti a písomného súhlasu
zákonného zástupcu.

*18 rokov a viac: VYHLÁSENIE O POUČENÍ
15 - 18 rokov: SÚHLAS
menej ako 15 rokov: ŽIADOSŤ

ZODPOVEDNOSŤ
PREVÁDZKOVATEĽA

DELF nezodpovedá:
- za poškodenie, znehodnotenie alebo odcudzenie
predmetov a vecí, ktoré si lezec so sebou priniesol za
účelom ich použitia pri lezení, alebo, ktoré si on či iné
sprevádzajúce osoby voľne uložili v areáli lezeckej steny
či mládežníckeho centra,
- za škody na zdraví, ktoré si lezec spôsobil sám počas
lezenia na lezeckej stene, alebo ak došlo k poškodeniu
jeho zdravia či zdravia iných osôb následkom
nedodržania zásad bezpečného lezenia,
- za garanciu dostatočnej kapacity sedenia na terase
kaviarne a kapacity voľných miest na lezenie.

Lezeckú stenu môžu využívať iba osoby:
- ktoré boli poučené inštruktormi DELF o zásadách
bezpečnosti pri využívaní lezeckej steny,
- ktoré svojim podpisom na príslušnom dokumente*
potvrdili, že boli oboznámené s prevádzkovým
poriadkom, zaväzujú sa ho dodržiavať a zároveň boli
zaradení medzi ČLENOV LEZECKÉHO KLUBU DELF (z
čoho vyplýva povinnosť ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV - viď
členské príspevky),
- ktoré sú vybavené potrebným výstrojom na lezenie
(úväz, lezecká obuv, vhodné oblečenie), o vhodnosti
výstroja rozhoduje inštruktor DELF.

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
Lezec sa zaväzuje za každé využívanie lezeckej steny
zaplatiť členský klubový príspevok, ktorý zahŕňa lezenie
na umelej lezeckej stene počas daného dňa (podľa
platných otváracích hodín) pod dohľadom inštruktora
lezenia, odbornú inštruktáž, zapožičanie úväzu, karabíny
a lana, prípadne iného lezeckého materiálu (v prípade
potreby aj magnézia).
Členský príspevok je možné uhradiť len v hotovosti pred/
po lezení inštruktorom DELF.*, ktorý o danom príspevku
vedú riadny záznam v pokladničnej knihe.
*Príspevok NIE JE možné uhradiť v kaviarni!

ZÁSADY BEZPEČNÉHO LEZENIA:

Lezec je pred lezením riadne POUČENÝ o
prevádzkovom poriadku lezeckej steny a o bezpečnom
spôsobe správania sa a pohybe na lezeckej stene a v
jej okolí.
Lezenie na lezeckej stene je na VLASTNÚ
ZODPOVEDNOSŤ. Lezci, ako aj ďalšie osoby
nachádzajúce sa v priestoroch lezeckej steny a
Kontakt-mládežníckeho centra sú povinné rešpektovať
pokyny inštruktorov DELF a/alebo zamestnancov
Kontakt-mládežníckeho centra
Je ZAKÁZANÉ využívať lezeckú stenu POD VPLYVOM
alkoholu, alebo iných látok, ktoré ovplyvňujú pozornosť
a koordináciu záujemcu o lezenie.
Vedúci, zástupca alebo inštruktor DELF má
právo
ZAMEDZIŤ VSTUP na lezeckú stenu osobe, ktorej
zdravotný
stav alebo správanie by ohrozilo
bezpečnosť a prevádzku umelej lezeckej steny.
Lezec, ako aj ďalšie osoby nachádzajúce sa v okolí
lezeckej steny, rešpektujú bezpečnú ZÓNU lezenia a
istenia, ktorá je oddelená páskou/ lanom alebo iným
vhodným spôsobom. Do tejto zóny vstupuje len s
povolením inštruktora.
V prípade väčšej skupiny záujemcov o lezenie, lezci
rešpektujú určené PORADIE, vyčkávajú v rade
(v bezpečnej zóne). Čas čakania sa líši od počtu lezcov
a iných faktorov.

Lezec je povinný byť VHODNE USTROJENÝ - športové
oblečenie, pevná obuv (nie šlapky), dlhé vlasy v
gumičke,
bez šperkov (napr. náramky, prstene,
náhrdelníky) a iných predmetov, ktoré ohrozujú
bezpečnosť. V prípade nerešpektovania týchto pokynov
môže byť lezcov zamedzený vstup na lezeckú stenu.
Počas lezenia je zakázaná akákoľvek KONZUMÁCIA
jedla či nápojov (vrátane žuvačky, či cukríkov).
Pred nástupom na lezeckú stenu inštruktor lezca
SKONTROLUJE (napr. správne oblečený úväz, vhodné
oblečenie a iné).
Lezec svoje lezenie zaháji slovom "LEZIEM", inštruktor
mu odpovedá "ISTÍM" a lezec začne lezenie na vybranej
trase.
Počas lezenia je prísny zákaz dotýkať sa alebo stúpať
na BORHÁKY - t.j. istiacich prvkov určených na
postupové lezenia alebo vstupovať na strechu lezeckej
steny alebo priľahlých budov.
Zámerné (pre efekt určené) PÁDY sú zakázané, pokiaľ
nie sú súčasťou výcviku pod vedeným odborného
inštruktora.
Tzv. SÓLO VÝSTUP (bez istenia) je zakázaný ! Lezec je
povinný sa pri lezení istiť. Každý lezec musí byť istený
kvalifikovaným inštruktorom. Istí sa buď spôsobom
"horné lano", alebo prostredníctvom fixných bodov
postupového istenia. *

*Pri lezení s postupovým istením je zakázané vynechávať istiace body. Istiace lano musí byť zapnuté do istiaceho bodu najneskoršie vtedy, keď sa istiaci
bod voči lezcovi nachádza vo výške pásu. Postupové lezenie je možné len v prípade nízkeho počtu lezcov.

ZÁSADY BEZPEČNÉHO ISTENIA
Na istenie sa používa dynamické lano zodpovedajúcej
dĺžky a parametrom podľa schválených normiem.
Do jedného istiaceho bodu je zakázané dávať viac ako
jedno lano.
Každý lezec musí byť istený samostatne.

Lezci sú povinní uväzovať sa na úväz osmičkovým
uzlom, prípadne použiť karabínu, ak o tom rozhodne
hlavný inštruktor
V prípade potreby môže lezec používať tekuté
magnézium.

INÉ USMERNENIA

*

V prípade, že lezec alebo inštruktor zistí, že niektorý z
chytov, istiacich, alebo kotevných prvkov je uvoľnený,
alebo poškodený, bezodkladne o tom informuje
inštruktora DELF a keď je to potrebné na odvrátenie
nebezpečenstva aj iného lezca. Prestavovanie lezeckých
ciest, premiestňovanie a otáčanie chytov, montáž alebo
demontáž istiacich prvkov je možná len so súhlasom
vedúceho alebo zástupcu DELF.
Každý ÚRAZ je potrebné hlásiť inštruktorovi, ktorý
vykoná o úraze záznam, poskytne odbornú pomoc a v
prípade potreby privolá lekársku pomoc.
Pri lezení viacerých lezcov súčasne nie je dovolená
akákoľvek činnosť, ktorou by sa jednotliví lezci navzájom
obmedzovali alebo ohrozovali.

Lezec, ako aj ďalšie osoby nachádzajúce sa v okolí
lezeckej steny sú povinný správať sa tak, aby nerušili
ostatných návštevníkov lezeckej steny, kaviarne a
mládežníckeho centra. Napríklad:
- DETI SA NESMÚ pohybovať v priestoroch kaviarne/
lezeckej steny BEZ DOZORU rodičov/dospelej osoby,
- návštevníci lezeckej steny sú OHĽADUPLNÍ voči
personálu kaviarne a ostatným návštevníkom,
- na terase/ v kaviarni je ZAKÁZANÉ BEHAŤ, používať
bicykle/kolobežky, KRIČAŤ a vynášať hračky na terasu,
-všetci návštevníci rešpektujú aktuálne protiepidemické
opatrenia a ďalšie usmernenia personálu.

DELF si vyhradzuje právo meniť obsah tohto prevádzkového poriadku. O zmenách bude informovať užívateľov
prostredníctvom svojho zástupcu. DELF umiestni tento prevádzkový poriadok na také miesto, aby bol prístupný pre
všetkých užívateľov lezeckej steny a návštevníkov areálu Mládežníckeho centra Kontakt. Tento prevádzkový
poriadok nadobúda svoju platnosť dňom 1.4.2022. Každý, kto zistí porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto
prevádzkového poriadku, je povinný túto skutočnosť ohlásiť vedúcemu alebo zástupcovi DELF .
Prevádzkovateľ umelej lezeckej steny: DELF, o.z., Zd. Nejedlého 45, Levice, 93401, www.delfklub.sk

