SCALA DREAM SAUGUMO INSTRUKCIJA IR LAIPIOJIMO SALĖS LANKYMO
TAISYKLĖS
Saugumo instrukcija (Instrukcija) ir laipiojimo salės lankymo taisyklių (Taisyklės) žinojimas yra
būtina sąlyga norint užsiiminėti „Scala Dream“ laipiojimo klube!
Visi asmenys esantys „Scala Dream“ laipiojimo salės teritorijoje privalo laikytis šios saugumo
instrukcijos ir laipiojimo salės lankymo taisyklių.
„Scala Dream“ neneša atsakomybės už galimas pasekmes, kurios gali atsirasti dėl medicininių
kontraindikacijų užsiėmimams laipiojimo sportu. Jeigu Jūs turite abejonių dėl savo sveikatos, turite
praeiti medicininę patikrą ir tik po jos pradėti užsiėmimus laipiojimo salėje. Visi salės lankytojai turi
patvirtinti kontraindikacijų nebuvimą iki užsiėmimų pradžios. „Scala Dream“ paslaugų įsigijimo
faktas yra medicininių kontraindikacijų užsiiminėti laipiojimu patvirtinimas.

Įsigyjant „Scala Dream“ paslaugas Jūs patvirtinate, kad:
-susipažinote ir sutinkate su šia Instrukcija ir Taisyklėmis;
-Jūs neturite kontraindikacijų užsiėmimams laipiojimo sportu;
-Jūs suvokiate aplinkinių žmonių veiksmus ir gebate atsakyti už savo veiksmus;
-ateityje neturėsite pretenzijų „Scala Dream“, dėl galimų pasekmių atsiradusių dėl apsilankymo
salėje.

1. BENDROS NUOSTATOS
1.1. “Scala Dream“ teikia įvairias susijusias su laipiojimo sportu paslaugas fiziniams ir juridiniams
asmenims.
1.2. Šios taisyklės nusako sutarties, kurią sudaro „Scala Dream“ laipiojimo klubas ir lankytojas,
sąlygas ir yra standartinė forma, kuri nėra keičiama šalių susitarimu. Sutartis tarp lankytojo ir
„Scala Dream“ klubo yra prijungimo sutartis ir yra sudaroma lankytojo prisijungimo prie
sutarties būdu.
1.3. Sutartis tarp „Scala Dream“ ir lankytojo yra sudaroma paslaugos iš „Scala Dream“ įsigijimo
būdu.
1.4. Paslaugos yra teikiamos pagal kainoraštį, kurį formuoja „Scala Dream“ klubas.
1.5. Lankytojas pagal „Scala Dream“ klubo atstovo prašymą privalo pateikti dokumentą,
patvirtinantį lankytojo amžių.
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1.6. Jaunesni nei 18 metų asmenys leidžiami užsiiminėti laipiojimo salėje su vieno iš tėvų raštišku
leidimu vaikui užsiiminėti laipiojimo salėje bei raštišku atsakomybės prisiėmimu už pasekmes,
kurios gali atsirasti vaikui dėl lankymosi „Scala Dream“ salėje.
1.7. „Scala Dream“ garantuoja paslaugų saugumą su sąlyga, kad lankytojas griežtai laikosi
Instrukcijos ir Taisyklių bei budinčio instruktoriaus ir/arba trenerio nurodymų.
2. LANKYMOSI SALĖJE TAISYKLĖS
2.1. Prieš pradedant užsiėmimą laipiojimo salėje lankytojai turi susipažinti su Instrukcija ir
Taisyklėmis bei laikytis jų.
2.2. Prieš pradedant užsiėmimą visi lankytojai turi apmokėti įsigijamas paslaugas arba pateikti
galiojantį abonementą.
2.3. Prieš kiekvieną užsiėmimą lankytojas turi patvirtinti Taisyklių ir Instrukcijos žinojimą savo
parašu, kuriuo yra pasirašoma saugumo taisyklių žurnale esančiame ant administratoriaus
stalo. Jaunesni nei 18 metų vaikai turi pateikti tėvų raštą patvirtinantį sutikimą vaikui lankyti
laipiojimo salę ir atsakomybės už pasekmes, kurios gali atsirasti dėl lankymosi laipiojimo salėje,
prisiėmimą.
2.4. Salėje negali lankytis asmenys apsvaigę nuo alkoholio arba kitų medžiagų tuo tarpu ir vaistų,
kurie slopina koncentraciją, neigiamai veikia regėjimą, reakciją ir gebėjimą kontroliuoti savo
veiksmus bei suvokti aplinkinių veiksmus.
2.5. „Scala Dream“ atstovai gali atsisakyti suteikti paslaugas arba pašalinti iš užsiėmimų asmenį, jei
yra pagrindas galvoti, kad asmuo yra apsvaigęs nuo alkoholio arba kitų 2.4. punkte nurodytų
medžiagų.
2.6. Pašalinant asmenis punkte 2.5. nurodytais pagrindais, pinigai sumokėti už paslaugą nėra
grąžinami.
2.7. „Scala Dream“ teritorijoje draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus bei kitas svaiginančias
medžiagas.
2.8. Visi lankytojai privalo palaikyti tvarką bei švarą, saugoti salės įrangą ir kitą turtą. Draudžiama
palikti šiukšles ir kitus daiktus tam neskirtoje vietoje bei praeitį į salės teritoriją be švarios
avalynės arba bachilų.
2.9. „Scala Dream“ teritorijoje priimta gerbti aplinkinių žmonių interesus, pagarbiai bendrauti ir
neleisti žodžių arba poelgių, kurie galėtų skriausti aplinkinius.
2.10.
Draudžiama vaikščioti su laipiojimo bateliais už laipiojimo treniruoklio čiūžinio ribų.
2.11.
Griežtai draudžiama palikinėti pašalinius daiktus ant čiūžinio.
2.12.
Draudžiama laipioti basomis kojomis.
2.13.
Lankytojai turi laikytis bendrai priimtų higienos normų.
2.14.
Draudžiama savavališkai keisti kybių* pozicijas.
2.15.
Palikti laipiojimo salėje daiktai saugomi laipiojimo salės patalpose 30 dienų nuo palikimo
datos ir gali būti grąžinti savininkui įrodžius teisę į paliktą daiktą.
2.16.
„Scala Dream“ neneša atsakomybės už paliktus be priežiūros lankytojų daiktus.
2.17.
„Scala Dream“ atstovai turi teisę atsisakyti suteikti paslaugas neaiškinant priežasčių.
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2.18.
Lankytojui nesilaikant Instrukcijos ir/arba Taisyklių klubo atstovai turi teisę pašalinti
lankytoją iš klubo teritorijos negrąžinant pinigų sumokėtų už paslaugą.
2.19.
Visi lankytojai turi paisyti instruktoriaus nurodymus susijusius su elgesiu „Scala Dream“
teritorijoje.
3. SAUGUMO INSTRUKCIJA
3.1. „Scala Dream“ suteikia lankytojams galimybę užsiiminėti laipiojimo sportu ir neneša
atsakomybės už netaisyklingai atliekamus lankytojų veiksmus.
3.2. Užsiiminėti laipiojimo salėje gali asmenys susipažinę su saugumo instrukcija ir pasirašę
saugumo žurnale. Jaunesni nei 18 metų asmenys gali užsiiminėti tik su raštišku tėvų leidimu ir
atsakomybės už vaiką patvirtinimą. Tėvų raštas bei parašas žurnale yra atsakomybės
prisiėmimo už visas galimas pasekmes fakto patvirtinimas.
3.3. Griežtai draudžiama būti laipiojimo salės teritorijoje apsvaigųs nuo alkoholio, narkotinių ar bet
kurių kitų medžiagų, kurių poveikis yra susijęs su negebėjimu kontroliuoti savo veiksmus.
3.4. Laipiojimo salėje galima užsiiminėti tik su budinčio instruktoriaus priežiūra.
3.5. Jei lankytojas abejoja dėl savo veiksmų taisyklingumo, jis turi pranešti apie tai instruktoriui arba
treneriui, siekiant išsiaiškinti atsakymus į rūpimus klausimus.
3.6. Laipiojimo salės teritorijoje draudžiama:
3.6.1. sėdėti ant čiūžinio po laipiojimo trasomis sukuriant pavojų sau ir aplinkiniams;
3.6.2. stovėti vienas po kitu laipiojimo metu;
3.6.3. lipti už laipiojimo salės konstrukcijos;
3.6.4. laipioti su žiedais ant pirštų arba su kitais papuošalais, kurie gali užsikabinti už laipiojimo
salės elementų ir sąlygoti nelaimingus atsitikimus, traumuoti aplinkinius;
3.6.5. laipioti su ilgais palaidais plaukais;
3.6.6. laipioti su įranga arba kitais daiktais, kurie gali nukristi į apačią lipimo metu.
3.7. Lipimo metu draudžiama:
3.7.1. tyčia nušokti ant čiūžinio, sukeliant pavojų savo ir aplinkinių sveikatai;
3.7.2. lipti trasas, kurios sukelia pavojų lankytojams;
3.7.3. tiesti pernešamus čiūžinius taip, kad jie galėtų tapti traumų priežastimi.
*- Kybis – skirtingų dydžių ir formų laipiojimo salės įranga imituojanti akmenį. Tvirtinant kybius
prie laipiojimo salės konstrukcijos yra formuojamos trasos laipiojimui dirbtiniu reljefu.

3

