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1. Základné pojmy:
Prevádzkovateľom 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.
Vedúci prevádzky umelej lezeckej steny je osoba zodpovedná za prevádzku umelej lezeckej steny,
poverená DELF (ďalej len vedúci 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 inštruktori 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.
Lezec je osoba, ktorá bola poučená inštruktormi DELF a splnila všetky podmienky pre užívanie lezeckej
steny.
Prevádzkový poriadok umelej lezeckej steny je 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.
2. Umelá lezecká stena (ďalej len „lezecká stena") slúži výhradne na výcvik voľného lezenia rekreačnou
športovou formou (ďalej len „lezecký výcvik"). Nie je dovolené ju využívať na iný účel.
3. Užívatelia lezeckej steny, záujemci o lezenie, ale aj ostatné osoby zdržiavajúce sa v blízkosti lezeckej
steny, sa riadia pokynmi inštruktorov DELF.
4. Lezeckú stenu na lezecký výcvik môžu využívať iba osoby:
- ktoré boli poučené inštruktormi DELF o zásadách bezpečnosti pri využívaní lezeckej steny,
- ktoré svojim podpisom potvrdili, že boli oboznámené s prevádzkovým poriadkom, zaväzujú sa ho
dodržiavať a zároveň boli zaradení medzi členov lezeckého klubu DELF, o.z. (z čoho vyplýva povinnosť
členských príspevkov),
- ktoré sú vybavené potrebným výstrojom na lezenie (úväz, lezecká obuv, vhodné oblečenie), o vhodnosti
výstroja rozhoduje inštruktor DELF.
5. Osoby staršie ako 18 rokov môžu lezeckú stenu využívať len v prítomnosti inštruktora DELF. Inštruktora
zabezpečí DELF. Ak lezecký výcvik zabezpečuje iný ako DELF inštruktor, ten musí preukázať svoju kvalifikáciu
inštruktorovi DELF. O oprávnenosti inštruktora viesť lezecký výcvik rozhoduje hlavný inštruktor DELF.
Osoby vo veku od 15 - 18 rokov môžu lezeckú stenu využívať len v prítomnosti inštruktora DELF. K využívaniu
lezeckej steny osôb vo veku od 15-18 rokov vyžaduje DELF písomný súhlas zákonného zástupcu záujemcu o
lezenie na predpísanom tlačive.
Osoby mladšie ako 15 rokov môžu lezeckú stenu využívať len na základe písomného súhlasu hlavného
inštruktora DELF. Ten vydá súhlas na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu záujemcu o lezenie.
6. Lezecká stena sa využíva podľa stanoveného časového rozvrhu. Časový rozvrh určuje vedúci alebo
zástupca DELF.
7. 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 telesný alebo zdravotný stav nezodpovedá bežnému štandardu (napr. nedoliečené
zranenie).
8. Využívanie lezeckej steny - lezenie je výhradne na vlastné nebezpečie!
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9. Základné zásady lezenia a istenia:
- 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. Tzv. sólový výstup (bez
istenia) je zakázaný !
- Na istenie sa používa dynamické lano zodpovedajúcej dĺžky, ktoré vyhovuje parametrom UIAA.
- 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 kolien.
- Do jedného istiaceho bodu je zakázané dávať viac ako jedno lano.
- Lezci sú povinní uväzovať sa na úväz osmičkovým uzlom, prípadne použiť karabínu, ak o tom rozhodne
hlavný inštruktor DELF.
- Pri lezení viacerých lezcov súčasne nie je dovolená akákoľvek činnosť, ktorou by sa jednotliví lezci
navzájom obmedzovali alebo ohrozovali. Každý lezec musí byť istený samostatne.
- Zámerné (pre efekt určené) pády, pokiaľ nie sú súčasťou výcviku pod vedeným odborného inštruktora
DELF, nie sú dovolené!
- Nie je dovolené vystupovať z lezeckej steny na strechu lezeckej steny ani na strechu priľahlej budovy.
- Je zakázané používať práškové magnézium. Lezec môže používať magnézium len v tekutej forme.
10. 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.
11. Každý úraz je potrebné hlásiť inštruktorovi DELF, ktorý vykoná o úraze záznam, poskytne odbornú
pomoc a v prípade potreby privolá lekársku pomoc.
12. Každý, kto zistí porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, je povinný túto
skutočnosť ohlásiť vedúcemu alebo zástupcovi DELF .
13. DELF nezodpovedá:
- za poškodenie, znehodnotenie alebo odcudzenie predmetov, ktoré si so sebou lezec priniesol za účelom
ich použitia pri lezení,
- za poškodenie, znehodnotenie alebo odcudzenie vecí, ktoré si lezec voľne uložil v priestoroch lezeckej
steny,
- za škody na zdraví, ktoré si lezec spôsobil počas lezenia na lezeckej stene, alebo ak došlo k poškodeniu
zdravia následkom lezenia na lezeckej stene.
14. 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 1.4.2019.
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