
REGULAMIN 
Klubowej Sekcji Wspinaczkowej 

Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego 
 

§ 1 
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Klubowej Sekcji Wspinaczkowej, zwanej dalej 
sekcją, organizowanej przez Szczeciński Klubu Wysokogórski dla swoich członków.     
 

§ 2 
Sekcja ma charakter zindywidualizowany, sportowy i jest skierowana do członków Szczecińskiego 
Klubu Wysokogórskiego, chcących podnieść swój poziom sportowy, dla samodzielnej realizacji 
górskich i skałkowych celów wspinaczkowych. Sekcja prowadzona jest w sposób transparentny. 
 

§ 3 
Sekcję prowadzą członkowie Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego, posiadający doświadczenie 
sportowe i treningowe oraz doświadczenie we wspinaczce skalnej, zwani w niniejszym regulaminie 
Prowadzącymi. Prowadzący będą imiennie wskazani na stronie internetowej Szczecińskiego Klubu 
Wysokogórskiego.    
 

§ 4 
1. Uczestnicy sekcji ponoszą stałą opłatę za udział w sekcji w wysokości 50 zł miesięcznie. 

Opłata za sekcję jest płatna w gotówce, z góry do Prowadzącego sekcję, najpóźniej do dnia 5-
go dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca listopada 2021 r. Prowadzący sekcję 
rozliczają pobrane opłaty ze skarbnikiem Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego. Opłata nie 
podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika sekcji na zajęciach.  

2. Uczestnicy sekcji ponoszą opłaty związane z wejściem na ściankę wspinaczkową, na której 
odbywa się sekcja, zgodnie z cennikiem obowiązującym na danym obiekcie.    

 
§ 5 

Liczbę uczestników określa Prowadzący sekcję zgodnie z możliwościami czasowymi i organizacyjnymi.  
 

§ 6 
Uczestnikiem sekcji może zostać wyłącznie członek Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego z 
opłaconymi składkami członkowskimi. Nieopłacanie składek automatycznie powoduje zawieszenie 
danego uczestnika w sekcji do czasu uiszczenia składki.  

 
§ 7 

Uczestnik sekcji powinien mieć co najmniej dwuletni staż wspinaczkowy i doświadczenie w  
prowadzeniu dróg o stopniu trudności co najmniej 6a (w skałkach, w górach, wyjątkowo na sztucznej 
ściance wspinaczkowej) oraz ukończony podstawowy kurs wspinaczkowy na ściance wspinaczkowej. 
Ewentualne odstępstwa od ww. zasad określa Prowadzący po konsultacji z Zarządem Szczecińskiego 
Klubu Wysokogórskiego.   

 
§ 8 

O przyjęciu do sekcji decyduje Prowadzący sekcję na podstawie pisemnego albo ustnego zgłoszenia. 
Zgłoszenia można składać Prowadzącemu sekcję albo dowolnemu członkowi Zarządu Szczecińskiego 
Klubu Wysokogórskiego. W zgłoszeniu należy wskazać dotychczasowe kursy, doświadczenie oraz 
motywację do realizacji celów sportowych w skałkach i w górach.  
 

§ 9 
W oparciu o zgłoszenie oraz indywidualne zajęcia z uczestnikiem Prowadzący opracowuje zalecenia 
co do dalszych kursów wspinaczkowych oraz wytyczne treningowe. Wytyczne treningowe 



uwzględniają aktualny poziom wspinaczkowy uczestnika i jego założone cele wspinaczkowe. Nie 
realizowanie zaleceń i wytycznych Prowadzącego może powodować usunięcie uczestnika z sekcji.  

 
§ 10 

Wspólne zajęcia z Prowadzącym odbywają się co najmniej raz w tygodniu. W pozostałe dni uczestnicy 
samodzielnie realizują wytyczne treningowe.  

 
§ 11 

Zajęcia odbywają się na ścianie wspinaczkowej Big Wall w Szczecinie oraz na innych obiektach 
wspinaczkowych oraz sportowych.  

 
§ 12 

Na wszystkich zajęciach uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa (partner 
check, węzeł na końcu liny itd.). Każdy uczestnik jest odpowiedzialny za swoje bezpieczeństwo i 
bezpieczeństwo innych osób znajdujących się w pobliżu. Uczestnicy podczas zajęć sekcyjnych muszą 
posiadać odpowiedni ubiór, własne buty wspinaczkowe oraz własny, atestowany i zdatny do użytku 
sprzęt wspinaczkowy.   

 
§ 13 

Komunikacja Prowadzącego z uczestnikami poza zajęciami odbywa się w oparciu o grupę założoną na 
Messengerze oraz indywidualnie.  

 
§ 14 

Z uczestnictwa w sekcji można zrezygnować w każdym czasie. 
 

§ 15 
Decyzję o usunięciu z sekcji podejmuje Prowadzący po konsultacji z Zarządem Szczecińskiego Klubu 
Wysokogórskiego. 
 

§ 16 
Podstawą usunięcia uczestnika z sekcji jest: 

1) naruszanie zasad wskazanych w § 12 niniejszego regulaminu; 
2) niezrealizowanie zaleceń i wytycznych Prowadzącego;  
3) naruszenie zasad bezpieczeństwa albo etyki wspinaczkowej.  

 
§ 17 

Od decyzji Prowadzącego o usunięciu z sekcji uczestnikowi przysługuje odwołanie do Zarządu 
Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego.  

 
§ 18 

Szczeciński Klub Wysokogórski przetwarza dane osobowe uczestników sekcji wyłącznie w celach 
związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem sekcji. Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 
przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Szczecińskiego Klubu 
Wysokogórskiego https://kwszczecin.pl/polityka-prywatnosci/.   

 
§ 19 

Niniejszy Regulamin przyjęto uchwałą Zarządu Szczecińskiego Klubu Wysokogórskiego w Szczecinie z 
dnia 27.10.2021 r. 
 

 

https://kwszczecin.pl/polityka-prywatnosci/

