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ROCÓPOLISEN SARTZEKO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA  

16 URTETIK GORAKOAK ETA/EDO SELEKZIO BATEKO KIROLARIAK  

Nik,……………………………………………………………..…………………………………..……….……,NANa …..……………………..…………………….. 
eta email: ………………………………………………………………………………dudanak, ROCÓPOLIS AISIALDI- ETA ESKALADA-
ZENTROA, SM-ri jakinarazi nahi diot baditudala eskalada begirale batek gainbegiratu edo hura kontratatu behar 
izan gabe praktikatzeko beharrezko ezagutzak eta prestakuntza:   

 Sokadako aurreneko gisa: BAI ☐  EZ ☐      Top Ropen: BAI ☐  EZ ☐      Autoaseguratzailea: BAI ☐  EZ ☐  

 Segurtasun-sistema:            GRI-GRI  ☐       BESTE ☐  ADIERAZI ZEIN:…………………………………………………. 

 Rappela:                                    BAI ☐        EZ ☐  
 Segurtasun-maniobrak:     BAI ☐        EZ ☐          ADIERAZI ZEIN: …………………………………………..…… 

Aipatu jardunbideak ezagutzen ez badituzu, ezingo zara soka-eremuan sartu. Horretarako, begirale bat kontratatu 
beharko duzu, 24 ordu lehenago. 

ADINGABEAK – BAIMENA   

Nik, ………………………………………………………………………………………………….……..…..…, NANa …………………….….……………….. eta 

email: ……………………………………………………………… dudanak, adinez nagusia eta aita ☐  ama ☐  edo Legezko Tutorea 
☐  naizen aldetik, Rocópoliseko instalazioak erabiltzeko baimena eman diot, nire erantzukizunpean, honako honi:   

ADINGABEAREN IZENA ETA BI ABIZEN, ETA JAIOTZA-DATA: 

1 …………………………………………………………………………………… 2 ………………………………………………………………………………… 

3 ………………………………………………………………………………….. 4 ………………………………………………………………………………… 

5 ………………………………………………………………………………… 

Heldu bat gehienez 16 urtetik beherako 5 adingabez arduratu ahal izango da, eta oinarrizko segurtasun -maniobrak 
ezagutu beharko ditu (zortzi bikoitza egiten eta hala Gri-Gri nola autoaseguratzailea erabiltzen jakin behar du).  

16 urtetik gorakoak bakarrik sartu ahal izango dira instalazioan, Adingabeen atala bete eta arduradun heldu baten 
NANaren fotokopia aurkeztu ondoren. 

 

Gure areto-arduradunak, oinarrizko segurtasun-maniobrak (zortzi bikoitza egitea eta Gri-Gri erabiltzea, aseguratzeko eta 
autoaseguratzailea erabiltzeko edozein diziplinatan) ezagutzen ez direla sumatuz gero, esku hartu eta, are, eskalatzea 
debeka dezake.   

Rocópolisek (Aisialdi eta Eskalada Zentroa, SM) ez du bere gain hartuko lokaleko eskalatzaileek edo erabiltzaileek 
instalazioak desegokiro erabiltzeagatik edo zabarkeriaz jokatzeagatik sor litezkeen ondorioen gaineko erantzukizunik.  

Erabiltzaile guztiek ezagutzen eta onartzen dute eskaladak berekin dakarren arriskua, eta beren gain hartzen dute 
instalazioak, materialak edo teknikak desegokiro erabiltzeak beren buruarengan, materialean, instalazioetan edo beste 
pertsona batzuengan eragin ditzakeen kalteen gaineko erantzukizun osoa.  

Rocópolis Aisialdi eta Eskalada Zentroa, SMk, egun, honako aseguru-poliza hauek ditu kontratatuta: 1)AXA SEGUROS, 8256965 
poliza, 2) FIATC SEGUROS, 0030.01022172 poliza eta 3) FIATC SEGUROS, 0085.5052178 poliza.  
 

Izpta.:      Berriobeitin, 20 ……….(e)ko ..........................ren ........(e)(a)n 

ETIKETA:    BERDEA ☐  LARANJA ☐  GORRIA ☐  

(areto-arduradunak bete beharrekoa) 


