
PruŚcianka – zasady obowiązujące w sezonie  

2021 

• Start sezonu : 9.05.2021 

• Przewidywane zakończenie sezonu– październik 2021r. 

 

• GODZINY OTWARCIA w Maju i Czerwcu 2021 

❖ sobota – niedziela: od 10:00 do 16:00 

❖ sekcje : 

czwartek i wtorek (w trakcie zbierania zapisów) 

od 17:00 do 18:00 Grupa dla dzieci w wieku 6-9 Lat (Dziecko+Rodzic) 

od 18:00 do 19:00 Grupa dla dzieci w wieku 10-15 Lat (Opcjonalnie rodzic) 

od 19:00 do 20:30 Grupa dorosłych 16 lat wzwyż  

❖ zajęcia indywidualne z instruktorem: Poniedziałek-Niedziela (Po wcześniejszym zapisie) 

UWAGA : Nasza ścianka jest na wolnym powietrzu, zatem godziny otwarcia mogą ulegać zmianom 

z powodu warunków atmosferycznych.  

• Warunki umożliwiające funkcjonowanie ścianki to: 

❖ Brak opadów 

❖ Temperatura powietrza min.15C 

Ścianka może być nieczynna z przyczyn losowych (np. choroba operatorów). 

• SEKCJE:  

Dziecięca młodsza (6-9 lat): 2x lub 1x w tygodniu (1h).  (Dziecko+Rodzic) 

Dziecięca starsza (10-15 lat): 2x lub 1x w tygodniu (1h15m).  

Dorośli +16 Lat (młodsze osoby po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców + podpisanie oświadczenie): 

zajęcia 1x lub 2x w tygodniu (1h30m).  

• Dopuszczalna możliwość mieszania wiekowego w sekcji po konsultacji z instruktorem. 

• W przypadku większej ilości zainteresowanych, możliwość utworzenia nowej grupy.  

 

• Urodziny 

Organizujemy urodziny na sportowo: Wspinaczkowo-Akrobatyczne (do wyboru) 

ze specjalnym pokazem sportowym; z udziałem super bohatera, animacjami itd. 

 

• CENY:  

• Wejście jednorazowe – 25 zł (bez limitu czasowego) 

Cena nie obejmuje asekuracji operatorskiej i wynajęcia sprzętu. 

Bilet upoważnia do jednorazowego, indywidualnego wstępu na teren ściany bez limitu 

czasowego w godzinach otwarcia PruŚcianki. 



• Zajęcia indywidualne z instruktorem: 120 zł/h (jedna osoba) / 200 zł/h (para wspinaczkowa) 

• Wynajęcie asekuranta – 30 zł/h 

• Wynajęcie pełnego sprzętu - 10 zł 

• Szkolenie wstępne 15 minut – 30 zł 

 

• Kurs ściankowy dla grupy :  

 

• 350-250 zł od osoby (w zależności od wielkości grupy),  

• 2 godziny w tygodniu/łącznie 8 godzin.  

• Kurs odbywa się przy min.4 osobach, maksymalnie do 10 osób.  

• Terminy kursów do ustalenia z instruktorem. 

 

 

• Vouchery (Prezentowe): wycena indywidualna w zależności od liczby godzin 

 

• Karnety:  

Normalny 8 wejść – 160 zł (ważny 30 dni od daty zakupu) 

Niewykorzystane wejścia z wykupionego karnetu, nie przechodzą na następne/kolejne 30 dni.  

• Sekcja + opłata stała (wejście na ściankę) 

➢ Dziecięca młodsza i starsza: Zajęcia 1 raz w tygodniu  1h 140 zł/os / 2 razy w tygodniu 1h  240 

zł/os 

➢ Dorośli 16+: Zajęcia 1 raz w tygodniu  1,5h  180 zł/os / 2 razy w tygodniu 1h  300 zł/os 

➢ Sekcja zostaje utworzona przy minimum 4 osobach. Maksymalna ilość uczestników w jednej 

ZASADY: 

• Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy:  
➢ Recepcja CKiS nr tel. 668 999 635 

➢ Jakub Zieliński Alpha Gym 506 146 036 

• Wstęp na ściankę płatny przy każdym wejściu 

• Płatność tylko gotówką 

• Prosimy o stosowanie własnego obuwia sportowego/wspinaczkowgo. 

• Osoby szkolące bez uprawnień instruktora oraz bez zgody CKiS będą proszone o opuszczenie 

obiektu 

• SZKOLENIE WSTĘPNE jest OBOWIĄZKOWE dla osób odwiedzających ścianę wspinaczkową po 

raz pierwszy 

• Dzieci do 12 roku życia przychodzą pod opieką opiekuna lub osoby dorosłej 


