Regulamin korzystania z CW Kotłownia na czas zagrożenia epidemicznego
1. Równocześnie z obiektu może korzystać 16 osób + dwóch instruktorów, po uprzedniej
rezerwacji.
2. Rezerwacja odbywa się telefonicznie pod. nr tel. 576 422 922
3. Wspinanie indywidualne odbywa się w sesjach 2 – godzinnych, sekcje dziecięce i dla
dorosłych – 1,5 h we wskazanych przez CW przedziałach czasowych.
4. Pomiędzy sesjami podczas 15 – min. przerwy pracownicy przygotują obiekt na przyjęcie
kolejnej grupy. Wspinacze zostający na kolejną sesję proszeni są o opuszczenie terenu CW
na czas dezynfekcji i wietrzenia.
5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt, tak
abyśmy mogli zawiadomić innych chętnych o zwolnieniu się miejsca na daną grupę.
6. W sytuacji gdy w kolejnej grupie są wolne miejsca na indywidualne wejścia, wspinacz może
zostać na kolejną sesję w ramach tej samej opłaty.
7. Można korzystać jedynie z zawieszonych karnetów na 4 wejścia. Karnety „miesięczne bez
ograniczeń” oraz na więcej wejść niż 4 zostaną odblokowane po pełnym otworzeniu CW.
8. Preferujemy płatności kartą płatniczą. Działanie kart Benefit i OK System wznawiamy od
06.06.2020.
9. Nie ma możliwości korzystania z szatni oraz pryszniców. Można korzystać jedynie z WC.
10. Nie ma możliwości korzystania z poczekalni przy recepcji. Rodzice przyprowadzający
dzieci na zajecia sekcyjne proszeni są o opuszczenie terenu CW i o odbiór dzieci po
zakończonych zajęciach.
11. Nie ma możliwości wypożyczenia woreczka na magnezję.
12. Osoby z jakimikolwiek objawami przęziebienia proszone są o pozostanie w domu i
odwołanie rezerwacji.
13. Regulamin CW Kotłownia pozostaje bez zmian.
Szczegółowe wytyczne dla korzystajacych z CW Kotłownia
1. Prosimy o przychodzenie na wyznaczoną godzinę.
2. Prosimy o zachowanie 2 m odległości pomiędzy osobami czekającymi na wejście do CW
Kotłownia, a także korzystającymi z obiektu. Prośba ta nie dotyczy osób pozostajacych we
wspólnym gospodarstwie domowym.
3. Po wejściu na obiekt należy bezwzględnie zdezynfekować ręce, korzystając z dozownika
łokciowego umiejscowionego przy wejściu. Prosimy o jak najczęstrze mycie i dezynfekcję
rąk podczas przebywania na terenie CW oraz o ponowną dezynfekcję rąk płynem podczas
opuszczania obiektu.
4. Przy recepcji może przebywać tylko jedna osoba.
5. Zalecamy korzystanie z magnezji w płynie, która dzięki zawartości alkoholu może być
dodatkowym zabezpieczeniem przed wirusem.
6. Informujemy, iż na terenie CW Kotłownia obowiązują zasady ochrony osobistej zgodnie z
ogólnie obowiazującymi przepisami (obowiązek noszenia maseczek do momentu
rozpoczęcia ćwiczeń i po ich zakończeniu).

