
Regulamin przebywania i korzystania ze ścian wspinaczkowych skał na terenie Zamku Ogrodzieniec 

1. Wspinanie na ściany wspinaczkowe Zamku Ogrodzieniec możliwe jest na podstawie 
porozumienia z dnia 13 października 2022 roku pomiędzy Spółką Zamek z siedzibą przy ul. 
Kościuszki 66, 42-440 Ogrodzieniec, a Polskim Związkiem Alpinizmu z siedzibą przy ul. 
Mokotowska 24, 00-561 Warszawa, wyłącznie na skałach ujętych z porozumieniu i załączniku 
do niego. 

2. Osoby przebywające na terenie Zamku Ogrodzieniec zobowiązują się do przestrzegania 
przepisów Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz 
zarządzeń i regulaminów Spółki Zamek dotyczących przebywania na terenie Zamku 

3. Dojście pod skałę i zejście po wspinaczce odbywać ma się zwyczajowo ustaloną trasą nie 
ingerującą w zasoby turystyczne Zamku. 

4. Wspinacze przystępujący do wspinaczki na skałach Zamku oświadczają, że są świadomi, iż 
uprawianie wspinaczki skalnej jest działalnością podwyższonego ryzyka i może powodować 
wypadki i urazy. Wspinaczka skalna odbywa się na wyłączne ryzyko i odpowiedzialność osób 
wspinających się. 

5. Każdy wspinacz z obowiązany jest przed wejściem na teren zamku do okazania obsłudze 
Zamku podpisanego oświadczenia, które dostępne jest na stronie naszeskaly.pl oraz project-
podzamcze.pl 

6. Wspinaczka odbywać ma się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób przebywających 
w pobliżu skał. W przypadku wystąpienia realnego zagrożenia, np. spadającymi kamieniami, 
należy zaprzestać wspinania. 

7. Wspinacze zobowiązani są do kulturalnego, cichego zachowania oraz pozostawienia miejsca 
wspinaczki w stanie nienaruszonym [obowiązuje zasada „zostaw miejsce w stanie, w jakim 
chciałbyś je zastać”]. W szczególności zobowiązują się do zebrania wszelkich śmieci – 
własnych i poprzedników. 

8. Zabrania się korzystania z dróg wspinaczkowych w okresie ich czasowego wyłączenia, np. 
podczas imprez zamkowych. 

9. Zabrania się używania podczas wspinaczki skalnych haków szczelinowych oraz innych 
elementów niszczących skałę. Dopuszcza się korzystanie z tymczasowych punktów 
asekuracyjnych nie ingerujących w strukturę skały [kostki asekuracyjne, mechaniki, taśmy, 
pętle] 

10. Instalacja stałych punktów asekuracyjnych, wyłącznie zgodnych z normą PN-EN 959 „Sprzęt 
alpinistyczny - Kotwy skalne”, możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką Zamek. 

11. Zabrania się dewastacji stałych punktów asekuracyjnych. Wszelkie zauważone usterki 
punktów należy zgłaszać kustoszowi rejonu z ramienia Polskiego Związku Alpinizmu. 

12. Organizacja imprez komercyjnych możliwa jest po wcześniejszym uzgodnieniu ze Spółką 
Zamek. 

13. Uwagi, wnioski, informacje i zapytania dotyczące wspinania na terenie skał w Podzamczu 
można kierować do Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” – tel. 662 149 400, 
e-mail dyrektor@naszeskaly.pl lub do kustosza rejonu, Michała Czubaka, tel.  502 188 084,  
e-mail michalczubak@gmail.com. 

 


