
Vilniaus laipiojimo centro „Vertical“  informacija lankytojui 

Rizikos 

Nors VLC „Vertical“ siekia maksimaliai pasirūpinti lankytojų saugumu, laipiojimas 
yra rizikinga veikla dėl kurios galima patirti sveikatos sutrikimus,  traumas , 
sužeidimus , ar gyvybės praradimą 

Bolderingo zona 

Niekada nestovėkite po trasa, kuria lipa kitas asmuo. Leisdamasis arba krisdamas 
jis gali susižeisti ir sužeisti jus. 

Niekuomet nelipkite trasa, jeigu apačioje yra kitų žmonių. Leisdamiesi arba 
krisdami galite juos sužaloti. 

Minkštas čiužinys gali šiek tiek palengvinti kritimo pasekmes, tačiau neapsaugo 
nuo traumų. Nerizikuokite savo sveikata. 

Aukštuminės sienos zona 

Aukštumine siena galima lipti tik tuo atveju, jeigu įsitikinama, kad lipantįjį 
apačioje saugo tinkamą kvalifikaciją turintis asmuo („Vertical“ darbuotojas ar 
asmuo, išlaikęs saugojimo kursą, turintis certifikatą, etc.). 

Draudžiama savavališkai nukabinti arba perkelti pritvirtintas virves. 

ATSAKOMYBĖ 

„Vertical“ lipimo centras renkasi tik patikimų gamintojų įrangą, tačiau net ji 
kartais paveda. Už įrangos defektus atsako gamintojas.  

„Vertical“ atsako už tinkamą įrangos priežiūrą bei saugią jos eksploataciją. 
Pastebėję virvių įtrūkimus, atsisukusius kybius, kitus įtarimą dėl saugumo 
keliančius dalykus, nedelsdami informuokite „Vertical“ darbuotojus. 

“Vertical” lankytojas nusprendes naudotis savo asmenine saugos įranga (virve, 
saugos įtaisu, karabinais ir pan.) pilnai yra atsakingas už jos patikimumą ir 
saugumą.  

Nepilnamečiai lankytojai „Vertical“ recepcijos darbuotojui privalo parodyti tėvų / 
globėjų sutikimą. Mūsų centre esate labai laukiami, jeigu jums ar jūsų tėvams 
kyla klausimų – nesivaržykite jų išsakyti. 

Vaikai iki 14 metų „Vertical“ gali lankytis tik lydimi už juos atsakingo suaugusiojo. 
Už vaikų saugumą ir sveikatą atsako juos lydintis suaugusysis. „Vertical“ centras 
džiaugiasi visais lankytojais, ypač mažaisiais. Tačiau jiems ir juos prižiūrintiems 
suaugusiems primename, kad lipimo zonoje būtina elgtis itin drausmingai, 
saugoti save ir kitus. 

„Vertical“ lankytojas pasižada laipiojimo centre elgtis saugiai tiek savo, tiek kitų 
atžvilgiu. Ačiū už supratingumą, gero lipimo. 

Lankytojas prisiima visą atsakomybę už savo sveikatą, tiek prieš apsilankymą 
„Vertical“ centre, tiek po jo. Lankytojas supranta, kad užsiima rizikinga sveikatai 
ir pavojinga gyvybei veikla. 



TAISYKLĖS 

● Įvertinkite savo gebėjimus, fizinę bei psichinę sveikatą, savijautą ir visuomet 
lipkite tik tiek, kiek jums yra saugu. 

● Atėję į centrą visų pirma prisistatykite recepcijos darbuotojui. 

● Niekuomet nestovėkite ir nesėdėkite po trasa, kuria lipa kitas asmuo. 

● Niekuomet nelipkite trasa, jeigu po ja stovi arba sėdi kitas asmuo. 

● Pastebėję trasų ar lipimo įrangos defektus, kuo skubiau praneškite apie juos 
„Vertical“ darbuotojams. Nelipkite įtarimą sukėlusia trasa. 

● Praneškite „Vertical“ darbuotojams apie nesaugiai ar netinkamai lipimo 
erdvėje besielgiančius asmenis – tai gali padėti išvengti nelaimės. 

● Jeigu tau dar nėra 18 metų: atsinešk kartu savo tėvų / globėjų sutikimą. 

● Vaikus iki 14 metų privalo lydėti atsakingas suaugęs asmuo. Treniruočių metu 
už vaikus atsako „Vertical“ instruktorius. 

Rizikas supratau. Prisiimu atsakomybę už savo sveikatą ir veiksmus. Su 
„Vertical“ taisyklėmis sutinku ir įsipareigoju jų laikytis. 

Vardas Pavardė, parašas:                  

Data 

Vilniaus laipiojimo centro “Vertical”  užsiėmimų lankymo sąlygos dėl Covid-19 

Visiems lankytojams primenama ir prašoma laikytis saugumo ir higienos reikalavimų, padėsiančių 
išvengti rizikos savo ir kitų atžvilgiu: 

a. Nevykti į užsiėmimus, jeigu turite viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. 
susirgimų požymių (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.); 

b. Nuolat dezinfekuoti rankas: atvykstant į užsiėmimus, einant į/iš persirengimo kambarių, laipiojimo 
salėje, grupinėse treniruotėse, 

c. naudojantis sporto inventoriumi ir/arba sporto įranga, naudoti rankų antiseptikus – dezinfekuoti 
įrangą 

d. Tuo metu, kai nesportuojat, dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, 
respiratorius ar kitas).  

e. Būnant bendro naudojimo patalpose, kai neužsiimama sportinėmis veiklomis, laikytis saugaus ne 
mažesnio nei 2 metrų atstumo nuo kitų asmenų. Atstumas tarp dalyvių gali būti mažesnis, jei jie dėvi 
nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones); 

f. Laikytis kosėjimo, čiaudėjimo etiketo (kosėti ar čiaudėti prisidengus vienkartine servetėle arba į 
sulenktos alkūnės vidinę pusę), vengti rankomis liesti veidą, akis, nosį, burną ir kt.; 

g. Informuoti administraciją, jeigu jums buvo nustatytas teigiamas Covid-19 testas.
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