
 
Registrace lezce – návštěvníka horolezecké stěny Domu Ignáce Stuchlého 

 

Jméno a příjmení………………………………………………………………………………  Datum narození……………….................................. 

Bydliště (včetně PSČ)…...……………………………………………………………………............................................................................. 

Email:……………………………………………………………@..................................   Telefon:…………………………………………………………. 

 Prosím zaškrtněte 

Lezecké dovednosti a bezpečnost: 

 

 Pozorně jsem si přečetl /a provozní řád horolezecké stěny Domu Ignáce Stuchlého, plně mu rozumím a budu ho 

dodržovat. 

 Jsem si vědom/a všech nebezpečí, která jsou spojena s návštěvou horolezecké stěny, a budu se chovat 

zodpovědně. 

 Souhlasím s tím, že Dům Ignáce Stuchlého ani jeho zaměstnanci nenesou žádnou odpovědnost za případně 

vzniklé škody na zdraví, které bych si mohl/a na stěně přivodit, nebo mi byli způsobeny třetí osobou. 
Pokud vyjádříte svůj souhlas se všemi výše uvedenými body zaškrtnutím příslušného políčka, můžete lézt na stěně do samostatně do výše 

prvního postupového jištění (2,8m). 

 Jsem schopný/á si sám/a správně upevnit sedák a před každým výstupem či jištěním jej zkontrolovat. 

 Jsem schopný/á se sám/a správně navázat pomocí protisměrného osmičkového uzlu.   
Pokud vyjádříte svůj souhlas se všemi výše uvedenými body zaškrtnutím příslušného políčka, můžete lézt na stěně s horním jištěním. 

 Ovládám spolehlivě techniku bezpečného jištění, dobírání a spouštění lezce.   
Pokud vyjádříte svůj souhlas se všemi výše uvedenými body zaškrtnutím příslušného políčka, můžete lézt na stěně s horním jištěním a jistit 

lezce. 

 Ovládám techniku lezení na prvního, umím správně propínat a jsem si vědom/a veškerých bezpečnostních 

opatření a rizik souvisejících lezením prvolezce.   
Pokud vyjádříte svůj souhlas se všemi výše uvedenými body zaškrtnutím příslušného políčka, můžete lézt jako prvolezec. 

Správa osobních údajů: 

 Souhlasím s uložením a uchováním osobních údajů pro další vstupy na stěnu (souhlas lze kdykoliv odvolat e-

mailem nebo recepci DISu). 

 Tento souhlas dávám také k tomu, aby mne provozovatel mohl kontaktovat v přímé souvislosti s návštěvou 

stěny. 

 

Členství v SKM z.s, Dům Ignáce Stuchlého: 

 

Svým podpisem stvrzuji, že chci být členem Salesiánského klubu mládeže, z. s. Domu Ignáce Stuchlého a chci se 

podílet na činnosti tohoto klubu.  Současně také uhrazuji členský příspěvek 50,-Kč na období jednoho školního roku. 

Osobní údaje jsou zpracovávány dle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. Souhlasím se zpracováním osobních údajů. 

 

   
 

 

Datum…..…………………         Podpis…………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce u osob mladších 18 let…………………………………… 


