Общи условия и правила
Условия
Желаещите да се катерят трябва да се регистрират в сайта и да заявят онлайн удобните им часове
за тренировки.
Тренировки могат да се заявяват и отписват най-късно предишния ден.
В случай че сте пропуснали срока за записване е възможно да се запишете за същия ден на
посочените номера за контакт поне четири часа предврително. Заявката ви ще бъде приета, ако
има свободни инструктори.
При невъзможност да посетите предварително заявена тренировка, моля отписвайте се – в
противен случай дължите 50% oт таксата за тренировка.
Цени
Тренировка с инструктор – 15 лв/час (за деца до 16 години – 13 лв/час само в делничните дни
преди 16.30, в останалото време 15 лв/час) - един инструктор се занимава с 1-5 клиента.
Индивидуална тренировка с инструктор - 35 лв/час.
Цената включва катерене с инструктор в рамките на един астрономически час и такса за вход в
залата. Осигуряваме ви: седалка за катерене, устройство за осигуряване и въже.
Наем обувки за катерене – 5 лв (по желание)
Необходима екипировка
Подходящо спортно облекло
Удобни спортни обувки
Правила
Трябва да спазват общите условия за реда в зала Гравити, а именно:
Деца под 16 години се допускат в залата само с квалифициран придружтел.
Деца под 7 години се допускат в залата само с родител.
В залата не се допуска тичане, викане или вдигане на шум, притесняващ околните.
Престоят на дюшеците не трябва да е повече от необходимото за тренировъчния процес.
Групите катерещи се с инструктор трябва да се катерят само на определените им маршрути.
Мястото и времето за почивка също се определя от инструктора.
За нарушаване на реда в залата дежурния администратор може да налага глоба от 120
лв. или наказание отстраняване от залата за неопределен период от време. За клиенти
под 16 г. глобата се заплаща от придружителя.
Извън тренировъчните часове треньорите не носят отговорност за сигурността и дисциплината на
катерещите се.

При неспазване на дисциплината и нарушаване на тренировъчния процес на другите клиенти
провинилия се ще бъде отстранен - таксата не се възстановява.
За ефективно провеждане на тренировките е желателно клиентите да взимат от машината за
закуски в залата само вода и напитки, а храната да се консумира преди или след часовете на
тренировъчните занимания.
Условия за представителния отбор на клуб Алтиус
Децата от представителния отбор ползват привилигирована такса от 160лв на месец за четири
посещения на седмица, всяко в рамките на два астрономически часа (цената не включва такса за
залата).
За пълноценно организиране на тренировките се записвайте навреме.
Таксата се заплаща еднократно в началото на месеца на първата тренировка.
Таксата не се връща при неявяване на тренировка или отстраняване поради липса на дисциплина.
При неплащане на таксата в споменатия срок на настоящия месец се преминава към стандартната
такса от 10 лв/час.
Часовете за тренировките на представителния отбор са фиксирани за целия отбор с надпис
"тренировка на отбора" в графика на сайта.
Часовете са от 14.00 до 16.00 в понеделник, вторник, четвъртък и петък.
При промяна на графика ще бъдете уведомени поне две седмици по-рано.
При просрочване на тренировката всеки допълнителен час се заплаща по стандартната тарифа.
По преценка на треньорите индивидуална тренировка може да бъде удължена без допълнително
заплащане.
При явяване в други часове се доплаща до стандартната такса.
Състезателите трябва да идват на тренировка с еспадрили, както и с достатъчно количество
магнезий и вода за цялата тренировка.
За ефективно провеждане на тренировъчните занимания в дисциплината трудност децата се
осигуряват сами под надзора на треньорите.
Децата от представителния отбор не ползват привилегии и отстъпки (освен в случаите, когато е
намерен спонсор) при провеждането на лагери.
Критерии за влизане в представителния отбор:
1. Състезателите до 14 години трябва да имат поне три класирания в призовата тройка на три
различни състезания от българското или балканското първенство за предходната
календарна година или да имат класиране в призовата тройка на поне едно престижно
международно състезание (Имст, Петцен или Арко),
2. Състезателите над 14 години трябва да имат поне три класирания в призовата тройка на
три различни състезания от българското или балканското първенство за предходната
календарна година и/или да имат класиране в първата половина на тяхната група в
състезание от международния календар на IFSC за предходната календарна година.
3. По преценка на треньорите.

Когато в групата на съответния състезател липсва обективна конкуренция и броят на
състезателите е под десет, по преценка на треньорите може да се влезе в представителния
отбор.
Всеки състезател може да погледне постиженията си в сайта и да провери дали отговаря на
критериите.

