
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Osobní údaje zpracované za tímto účelem nebudou předávány žádnému dalšímu příjemci. 

 

 

 

Poučení o bezpečnosti na umělé stěně 

Uznání rizika, právních důsledků a souhlas s bezpečnostními pravidly: 

- Prohlašuji při plném vědomí, že jsem si vědom/a rizik vyvolaným lezením na umělé stěně. 

- Prohlašuji, že lezení na umělé stěně provozuji výlučně na vlastní nebezpečí a proto zprošťuji vlastníky 
lezecké stěny, jakož i provozovatele lezení na ní, od odpovědnosti za případné nepříznivé následky a 
újmy, které by se mi mohly při lezení na stěně přihodit. Toto osvobození se vztahuje i na mé zákonné 
zástupce a právní nástupce. 

- Prohlašuji, že jsem si vědom plné odpovědnosti za vlastní bezpečnost a odpovědnost za nepříznivé 
následky a újmy, které bych způsobil při lezení jiným osobám nacházejícím se v objektu lezecké stěny při 
provozování tohoto sportu. Souhlasím s Provozním řádem, s nimž jsem se seznámil, a zavazuji se jej  
bez výhrad dodržovat. 

Odpovězte prosím na tyto otázky: 
1/ umím se bezpečně ustrojit do sedacího úvazku 
2/ umím bezpečně navázat osmičkový uzel do sedacího úvazku 
3/ umím bezpečně používat doporučenou jistící pomůcku 
4/ zvládám techniku lezení druholezce 

Pokud jste odpověděli na otázku 1. – 3. záporně, můžete pouze bouldrovat. 

Začátečníkům doporučujeme absolvovat instruktáž s odborným dozorem. 

Berte prosím na vědomí, že i váš lezecký partner by měl splňovat minimálně ty samé dovednosti co vy. 

Všechny osoby pohybující se v prostorech lezecké stěny, jsou povinni uposlechnout pokynů odborného 
dozoru. 
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Svým podpisem nyní stvrzuji, že jsem četl a souhlasím se zněním tohoto dokumentu a 
dávám výslovný souhlas ke zpracování těchto mých osobních údajů, a to pro účel 

provozování lezení na umělé stěně. 

Jméno a přímení: ………………………………………………………………………… 

Datum narození: …………………………………………………………………………. 

Adresa: …………………………………………………………………………………… 

Datum a podpis: …………………………………………………………………………. 

  Chcete-li sledovat novinky týkající se našeho lezeckého centra, přidejte si nás na FACEBOOK. 
      facebook.com/stenaspk.cz, popř. sledujte naše webové stránky na www.stenaspk.cz 


