
 
 
 
 
 
 
 

 

Katalog imprez linowych i szkoleń ALTIKA climbing & events 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

Integracja Jura Krakowsko - Częstochowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Park linowy w sanockim Parku Miejskim – mosty linowe i zjazdy tyrolskie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ścianka wspinaczkowa- zjazdy linowe (pionowe) – wspinaczka na ściance (Sanok) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Wspinaczka w skałach – zjazdy (tyrolka) - park linowy z okazji dnia dziecka 



Szanowni Państwo, 
 
ALTIKA climbing & events proponuje wszelkie usługi związane z „wysokością”:, imprezy 

integracyjne, zajęcia linowe, kursy wspinaczki skałkowej. Doświadczenie w organizowaniu tego 

typu imprez oraz bezpieczny i atestowany sprzęt alpinistyczny gwarantuje Państwu otrzymanie 

usług na najwyższym poziomie.  

Naszą specjalnością są atrakcje związane z przekraczaniem granicy własnego strachu, jednakże głównym celem - 

jako organizatora atrakcji linowych jest bezpieczeństwo wszystkich uczestników przy maksymalnym zadowoleniu 

uczestników. Terenem działania ALTIKA jest nie tylko Sanok oraz Bieszczady, ale najdalsze miejsca gdzie są skały 

lub las. Do tej pory działaliśmy w różnych rejonach Polski.   

Wspinaczka rekreacyjna 
Proponujemy uczestnictwo w zajęciach wspinaczkowych pod opieką instruktorów 
wspinaczki skałkowej. Atrakcje wspinaczkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Poziom trudności dostosowany do doświadczenia sprawności fizycznej 
uczestników.  
 
Parki linowe 
Proponujemy wykonanie i obsługę parków linowych. Jest to konstrukcja 
tymczasowa w zależności od potrzeby grupy. Instalacje umieszczone wysoko w 
skałach lub na drzewach będą niecodzienną przygodą, która spowoduje, że 
impreza będzie niezapomnianym przeżyciem dla uczestników.    Konstrukcje te są 
zgodne z Polską Normą PN-EN 15567-1 oraz PN-EN 15567-2. 
 
Zajęcia na ściance wspinaczkowej 
Dysponujemy ścianką wspinaczkową zlokalizowaną w Sanoku, przy ul. Lipińskiego 
64 w Gimnazjum nr 3.  Obiekt jest czynny w poniedziałki oraz środy od 17.00 do 
20.00. Możliwe jest również wynajęcie w innym terminie  np na imprezę 
integracyjną lub na wspinaczkę. Propozycja wspinaczki z instruktorem, zajęcia 
indywidualne lub grupowe, samodzielna wspinaczka. 
 
Kursy wspinaczkowe na sztucznej ścianie 
Organizujemy kursy z wspinaczki na sztucznej ścianie, przygotowujący do 
samodzielnego, bezpiecznego korzystania ze sztucznych obiektów 
wspinaczkowych. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów wspinaczki skałkowej. 
Warunki uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat lub 14 lat  wraz z pisemną zgodą 
rodziców (prawnych opiekunów) na uczestnictwo w kursie posiadanie 
zaświadczenia lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie. Termin szkolenia 
jest ustalany indywidualnie. Kurs prowadzony przez cały rok. Ilość osób szkolonych 
maksymalnie 6 osób z jednym instruktorem. Forma zajęć:  praktyczna nauka na 
sztucznej ścianie oraz zajęcia na temat teorii. Czas trwania kursu około 16 godzin, 
minimum 2 dni. Absolwent otrzymuje certyfikat ukończenia kursu. 
 
Kursy wspinaczkowe w skałach 
Kurs wspinaczki skałkowej prowadzony przez instruktorów wspinaczki, 
przygotowuje do samodzielnego, bezpiecznego wspinania na rejonach skałkowych 
nie będących wysokogórskimi.  
Czas trwania min. 6 dni. Zapewniamy sprzęt do uprawiania wspinaczki. Warunki 
uczestnictwa w kursie: ukończone 18 lat lub 14 lat  wraz z pisemną zgodą rodziców 
(prawnych opiekunów) na uczestnictwo w kursie posiadanie zaświadczenia 
lekarskiego o zdolności do uczestnictwa w kursie.  
Termin szkolenia jest ustalany indywidualnie. Forma zajęć: zajęcia praktyczne w 
skałkach przeplatane teorią. Czas trwania kursu min. 6 dni. Ilość szkolonych 
maksymalnie 4 osoby na jednego instruktora. Absolwent otrzymuje certyfikat 
ukończenia kursu. 
 
Szkolenia wspinaczkowe i pokazy 
Szkolenia dla grup zorganizowanych - tematyczne, związane z uprawianiem 
wspinaczki, technik linowych oraz zastosowania technik jaskiniowych np dla szkół, 
podczas obozów. pokazy technik jaskiniowych oraz  technik innych technik 
alpinistycznych. 
Szkolenia wspinaczkowe i pokaz technik jaskiniowych oraz  technik innych technik 
alpinistycznych. 

 

 
 

 
 

 



W przypadku gdy poszukujecie Państwo pomysłu na zorganizowanie imprezy - 
proponujemy skorzystania  z propozycji naszych atrakcji. 
 
Atrakcje linowe 
Każdy z prezentowanych elementów  może być przeprowadzony jako jedna 
impreza oraz kilka atrakcji  może tworzyć pojedynczą imprezę. Wybrane z naszych 
propozycji: 
- zjazdy linowe - z drzew, skał i wąwozów, 
- zjazdy tyrolskie (zjazdy ukośne), 
- wspinaczka na sztucznej ściance, 
- wspinaczka w skałach,  
- skoki linowe,  
- wchodzenie po linie z użyciem technik jaskiniowych, 
- drabinka jaskiniowa, 
- budowanie wieży ze skrzynek, 
- wahadło wysokościowe, 
- mosty linowe: tybetański, Pałkiewicza, dwużyłowy,  
- zestaw przeszkód linowych tzw. małpi gaj, 
- pokonywanie jaskiń, 
Zajęcia w formie rywalizacji zespołowych - punktowane z nagrodami lub jako etapy 
atrakcji, jak również w ramach wędrówki na określonej trasie turystycznej. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ALTIKA climbing & events  podczas swoich imprez gwarantuje bardzo dobra atmosferę i moc 

niezapomnianych wrażeń. W oparciu o nasze propozycje mogą Państwo skomponować 

atrakcyjne zajęcia integracyjne dla swojej firmy, znajomych lub przyjaciół. Każda okazja jest 

dobra dla doświadczenia przygody ze wspinaczką, wysokością - z przełamywaniem  własnej 

słabości. Duża dawka pozytywnych emocji pomoże zintegrować grupę, wzmocnić i przygotować 

do dalszego działania. Sprawdzenie się w nowej sytuacji może być ucieczką od codziennego stresu.  

W przypadku zainteresowania organizacją takiej imprezy prosimy o kontakt. Przygotujemy ciekawy scenariusz 

spełniający Państwa oczekiwania. W przypadku gdy poszukujecie Państwo pomysłu na zorganizowanie imprezy - 

proponujemy skorzystania  z propozycji naszych atrakcji. 

 

 

ALTIKA climbing & events 
Ryszard Stojowski  
Tel. kom.: 695 415 069 
biuro@altika.pl 
www.altika.pl 
 

Lokalizacja ścianki wspinaczkowej (A): 
(w Gimnazjum nr 3) 
38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 63  
 

 
 

 
Zjazdy linowe (tyrolka) –most tybetański -- zjazdy linowe (tyrolka) 
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