Příloha č. 9

DOPLŇUJÍCÍ PROVOZNÍ ŘÁD
BEZPEČNÉHO LEZENÍ NA BOULDERINGOVÉ STĚNĚ
1.

Lezecká stěna v Boulder centru (BC) je určena výhradně pro výcvik boulderingového lezení
studentů a příchozí veřejnosti.

2.

V celém areálu platí Provozní řády sportovišť VUT (Příloha č.1), Doplňkový provozní řád BOULDER
CENTRUM (Příloha č.3.) a tento Provozní řád BEZPEČNÉHO LEZENÍ NA BOULDERINGOVÉ STĚNĚ
(Příloha č.9).

3.

Lezecká činnost je prováděna na vlastní nebezpečí.

4.

Lezeckou činnost mohou provádět pouze sportovci, kteří řádně uhradili vstupné podle platného
ceníku a byli seznámeni s povinnostmi návštěvníka a pravidly bezpečného lezení. Jejich přečtení a
souhlas s nimi stvrzují podpisem (tento dokument se zakládá v dokumentaci sportoviště).

5.

POVINNOSTI návštěvníka BC VUT v Brně
•
•
•

6.

Návštěvník musí:
•
•
•
•
•
•
•

7.

Každý návštěvník BC je povinen seznámit se při první návštěvě s Provozními řády
vyjmenovanými v bodu 2. a řídit se jimi. Tuto skutečnost potvrzuje podpisem do knihy BOZP,
která je uložena u služby na recepci BC.
Před nástupem na lezeckou stěnu uhradí poplatek za lezení, předloží permanentku a uloží je
na určeném místě společně s klíčkem od skříňky. Studentské ceny pro studenty VUT jsou
poskytnuty pouze po předložení platného studentského průkazu.
Vedoucí kurzů (skupinových i individuálních) jsou povinni před zahájením výcviku na stěně o
své činnosti informovat službu. Musí být starší 18 let a musí se prokázat dokladem s příslušným
oprávněním pro provozování kurzů. Za účastníky svého kurzu přebírají plnou zodpovědnost.

Poslouchat pokyny služby.
Vstupovat do lezeckých prostor až po přezutí a k lezení používat lezeckou obuv (zakazuje se
chodit v prostoru dopadiště bosky nebo v ponožkách).
Dodržovat pravidla bezpečného lezení a upozornit službu na nedodržování těchto zásad.
Neprodleně upozornit službu na uvolněný chyt či způsobenou škodu.
Neprodleně hlásit službě jakýkoliv úraz – ta buď úraz ošetří nebo v případě nutnosti zavolá
zdravotnickou pomoc a provede záznam do knihy úrazů.
Dodržovat zásady slušného chování, neomezovat svým chováním ostatní návštěvníky.
Udržovat čistotu ve všech prostorách BC.

PRAVIDLA bezpečného lezení ve VČA na BC VUT v Brně
•
•
•
•
•
•
•
•

V lezeckém prostoru se lezec pohybuje účelně a svojí činností neohrožuje spolulezce.
Nezkušení lezci nesmí na stěně lézt bez doprovodu minimálně jednoho zkušeného lezce.
Na jednom boulderu je zakázáno současné lezení dvou lezců. Je zakázáno podlézání, přelézání
nebo nadlézání jiného právě lezoucího lezce.
K lezení lze použít pouze nainstalovaných chytů a struktur stěny. Je zakázáno lézt na stropních
traverzách či vzduchotechnice.
Je zakázáno lézt pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek popř. jiných prostředků
negativně ovlivňujících zdravotní stav a fyzickou kondici.
Přestavba cest není povolena. Cesty staví proškolené a provozovatelem pověřené osoby.
Lezci, kteří právě nelezou, jsou povinni sledovat dění na stěně a nesmí se zdržovat pod
lezoucím lezcem. Maximálně se mohou snažit dávat lezoucímu lezci záchranu.
Při lezení je povinné používat lezeckou obuv (lezečky).
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•

Při lezení ve VČA se smí používat jen magnézium pevné (uložené v pytlíku) nebo tekuté. Při
závodech může povolit práškové magnezium jen provozovatele!

Dne …………………. jsem byl/a seznámen/a s povinnostmi návštěvníka BC VUT v Brně, které vyplývají
z Provozních řádů sportovišť VUT a svým podpisem stvrzuji, že jim rozumím, budu je respektovat a budu
se podle nich řídit.
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