SA COVA DELS ERMASSETS - FORMULARI DE CONFORMITAT
NORMES D’ACCÉS
Només poden emprar el rocòdrom aquelles persones sòcies que hagin pagat la quota d’ús de
rocòdrom.
•

Només es pot emprar el rocòdrom en els horaris permesos (veure horaris a les
normes i/o a la porta del rocòdrom).

Les persones sòcies i que hagin pagat la quota tenen l’opció de formar part d’un grup de
whatsapp on es notificaran els canvis, esdeveniments o dubtes que facin referència al rocòdrom.

RISCOS
Els usuaris del rocòdrom han de ser conscients i acceptar els riscos derivats de la pràctica
esportiva de l’escalada, així com ser responsables de les seves pròpies accions. Tot i que el
centre d'escalada és un entorn artificial, els riscos que implica no són menys greus que quan es
puja a l'aire lliure en un penyal o muntanya. Hi ha el risc addicional de què les presses es poden
girar o trencar-se.
El sòl tou sota de la paret de boulder està dissenyat per proporcionar un aterratge més còmode
per als escaladors que cauen o salten de la paret de boulder. Així i tot, extremitats trencades i
esquinços són comuns en aquest tipus de mur d'escalada, tot i l'aterratge suau. Les caigudes
incontrolades poden derivar en lesions cap a l’escalador o cap a la resta d’usuaris.
Escalar per sobre de les teves capacitats en qualsevol paret pot provocar una caiguda, i qualsevol
caiguda pot resultar en una lesió tot i els sistemes de seguretat. Cada usuari ha de fer la seva
pròpia avaluació dels riscos cada vegada que escala.
Cognom

Nom

Adreça

Data de naixement

Gènere

Ciutat

Porta

Codi postal

Mòbil

Tel fix

País

Direcció correu electrònic

Persona contacte en cas d’emergència

Telèfon d'emergència

QÜESTIONARI D’APTITUDS
-

Quan estàs escalant, ets conscient de que els matalassos que hi ha a sota no garanteixen
completament la teva seguretat? _____

-

Ets conscient de la importància de no escalar, caminar o estar dret per sota d'altres
escaladors? _____

-

Saps que les preses poden girar-se? _____

-

Entens que fer un mal ús de la instal·lació i el poc coneixement et podrien comportar
una lesió i, fins i tot, una lesió greu?_____

ACCEPTACIÓ DE LES NORMES I RISCOS
El coneixement de les Normes, Riscos i Condicions d’ús del Rocòdrom és obligatori. Els
supervisors es reserven el dret de formular les preguntes pertinents als usuaris per tal
d’assegurar el coneixement d’aquestes regles
•

Jo, _______ _______, he entès les normes del club i estic d'acord amb elles. (Si
necessitau qualsevol aclariment, podeu resoldre els dubtes al correu
escalada@ermassets.org).

•

Jo, _______ _______, he entès i accept els riscos derivats de la pràctica esportiva de
l’escalada. (Si necessites qualsevol aclariment sobre les condicions d’ús del club, envia
un mail escalada@ermassets.org).

Declaració de l’aptitud
Certific que no pateixo d’una condició mèdica que pugui tenir l’efecte de fer que sigui més
probable que em pugui involucrar en un accident que podria resultar en lesions a altres o a jo
mateix.
Declaració de fet
També confirm que la informació anterior és correcta i, si alguna informació canvia, ho notificaré
el club.

Data, nom i signatura del Participant o del responsable legal en cas de ser menor d’edat

