STAJNIA PODOLSZYN
REGULAMIN PORZĄDKOWY SZKOŁY JAZDY KONNEJ
1. Zakazuje się palenia tytoniu w hali i w pomieszczeniach zamkniętych, jak również w ich pobliżu.
2. W stajni należy zachowad spokój. Zakazane jest: bieganie, krzyczenie, wykonywanie nagłych,
gwałtownych ruchów, straszenie koni.
3. Każda z osób przebywających na terenie stajni zobligowana jest do przestrzegania zasad
bezpieczeostwa i porządku, oraz postanowieo regulaminu. Zapisanie się na zajęcia Szkółki
Jeździeckiej jest potwierdzeniem bezwarunkowej akceptacji wszystkich postanowieo niniejszego
regulaminu i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowieo.
4. Zajęcia z jazdy konnej prowadzi instruktor z odpowiednimi uprawnieniami.
5. Z usług Szkoły Jazdy korzystad mogą osoby, które nie mają przeciwwskazao zdrowotnych do
uprawiania jazdy konnej. Wniesienie opłaty za korzystanie z usług stajni lub zgoda na jazdy
nieodpłatne jest traktowane jako oświadczenie o braku takich przeciwwskazao. Niepełnoletni
uczestnicy zajęd mają obowiązek dostarczyd takie oświadczenie wraz ze zgodą rodziców (lub
opiekunów prawnych) na uczestnictwo w zajęciach.
6. Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i chod ośrodek dokłada wszelkich starao by to ryzyko
zminimalizowad, należy liczyd się z możliwością wypadku. W szczególności ośrodek wskazuje na
następujące, możliwe zachowania koni, które są zwierzętami silnymi i potencjalnie niebezpiecznymi:
podskoczenie do przodu lub do tyłu lub na boki, gryzienie, kopanie, wierzganie, stanięcie na nogę
lub inną częśd ciała, zdenerwowanie lub zmęczenie, potknięcie się lub przewrócenie,
nieprzewidywalne zachowanie konia związane z pogodą, ukształtowaniem terenu, zachowaniem
innych koni lub ludzi. Wskazane powyżej zachowania konia mogą spowodowad zniszczenie mienia,
uszkodzenie ciała lub nawet śmierd uczestnika jazdy konnej lub innej osoby. Przy pojedynczych
jazdach zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia NNW dla uczestników zajęd,
natomiast w przypadku wykupionych karnetów posiadanie takiego ubezpieczenia jest obowiązkowe.
7. Dzieci do lat 15 muszą przebywad na terenie ośrodka pod opieką dorosłego. Ośrodek nie ponosi
odpowiedzialności za zdarzenia będące następstwem pozostawienia dzieci do lat 15, bez opieki.
8. Ośrodek nie odpowiada za osoby towarzyszące uczestnikowi zajęd, zwłaszcza dzieci.
9. Instruktor prowadzący zajęcia ocenia umiejętności jeździeckie jeźdźca i na tej podstawie dobiera dla
niego odpowiedniego konia oraz podejmuje decyzję odnośnie rodzaju jazdy (jazda na kole, jazda
samodzielna na placu, wyjazd w teren).
10. Dopuszcza się możliwośd prowadzenia koni i zajęd na kole (lonża) przez przeszkolonych asystentów
instruktora, którzy ukooczyli 15 lat pod nadzorem instruktora i na jego odpowiedzialnośd.
11. Osoby nieprzestrzegające zasad bezpieczeostwa i stwarzające zagrożenie dla koni i innych
uczestników obowiązane są do opuszczenia terenu ośrodka na wezwanie instruktora lub pracownika
stajni.
12. Zabrania się wchodzenia do boksów, dokarmiania, głaskania koni oraz wsadzania rąk przez kraty do
boksu bez pozwolenia instruktora bądź właściciela ośrodka. Wyprowadzanie koni ze stajni, boksów,
pastwisk itp. może odbywad się wyłącznie po uzgodnieniu z instruktorem.
13. Należy stosowad się do wszelkich zasad obowiązujących w stajni i jej obrębie.
PRZYGOTOWANIE ORAZ PRZEBIEG ZAJĘD
1. Uczestnicy mają obowiązek posiadania odpowiedniego ubrania na zajęcia z jazdy, tj. ochronnego
nakrycia głowy, elastycznych spodni oraz obuwia za kostkę na płaskiej, gładkiej podeszwie. Wskazane
jest posiadanie rękawiczek. Osoby, które nie ukooczyły 15 roku życia obowiązane są do noszenia
kamizelek ochronnych.
2. Organizator zapewnia uczestnikom zajęd: odpowiednio przygotowane konie, podstawowy sprzęt

jeździecki (siodło, ogłowie), miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem
treningowym, opiekę instruktorską. Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęd ubrania ochronnego.
Wyjątkiem są toczki i kamizelki udostępniane osobom, które nie posiadają własnych.
3. Każdy uczestnik zajęd zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia, wobec
czego należy przyjechad do stajni około 15 minut przed rozpoczęciem umówionej jazdy. Przygotowanie
do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia (ewentualnie ochraniaczy),
dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca.
4. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba
pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności.
5. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęd rozpocznie się z
opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia. Jeżeli prowadzący zajęcia uzna, że koo został źle
przygotowany do jazdy, uczestnik zajęd zobowiązany jest dokonad poprawek. Czas poświęcony na
dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
6. Po zakooczeniu jazdy, jeździec zobowiązany jest zadbad o konia na którym jeździł, stosując się do
zaleceo prowadzącego, może to oznaczad przekazanie konia innej osobie, lub odprowadzenie konia do
stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie
wędzidła, wypięcia czapraka, odłożenie używanego sprzętu na miejsce, zadbanie o czystośd konia.
7. W czasie jazdy uczestnik zajęd zobowiązany jest wykonywad starannie polecenia instruktora i
zachowywad się tak aby nie stwarzad zagrożenia dla siebie innych jeźdźców, koni oraz innych osób
przebywających na placu do jazdy. W razie niewłaściwego zachowania uczestnika zajęd, prowadzący
zajęcia ma prawo do usunięcia go z zajęd. W takim przypadku nie przysługuje uczestnikowi zajęd zwrot
kosztów.
BEZPIECZEOSTWO
1. Wszelkie zauważone nieprawidłowości w zachowaniu konia, zranienia i kontuzje należy niezwłocznie
zgłaszad instruktorowi prowadzącemu zajęcia lub jazdy terenowe. To samo dotyczy stanu sprzętu
jeździeckiego
2. Uczestnik jazdy lub jego prawny opiekun jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku
lekceważenia przekazywanych poleceo prowadzącego. Do szkód zalicza się kontuzje uczestników,
kontuzje konia, uszkodzenie sprzętu.
3. Zakazane jest podchodzenie do konia od tyłu, bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.
Prowadząc konia należy iśd po jego lewej stronie, trzymając jedną ręką wodze, uwiąż lub lonżę,
koocówkę w drugiej ręce i zachowując odległośd co najmniej 2m od konia idącego z przodu.
4. Należy zachowad szczególną ostrożnośd przy podnoszeniu kooczyn konia i czyszczeniu lub myciu
kopyt, zawsze czynid to od przodu, nie od tyłu. Przy pielęgnacji koni nie należy przy nich kucad. Uważad
aby koo nie nadepnął na stopę, zawsze należy zachowywad bezpieczną odległośd.
PŁATNOŚCI
1. Ceny jazd dostępne są w aktualnym cenniku dostępnym u instruktora prowadzącego zajęcia.
2. Płatnośd za jazdę pojedynczą oraz za karnety odbywa się z góry.
3. Istnieje możliwośd wykupienia karnetów na większą ilośd jazd – terminy i godziny jazd ustala są w
momencie wykupienia karnetu i są stałe dla osoby wykupującej karnet.
4. Opłata za zajęcia, które nie odbyły się w ustalonym terminie z powodu nieobecności uczestnika
zajęd nie podlega zwrotowi i nie jest zaliczana na poczet kolejnych jazd w przypadku nie
odwołania jej minimum dzieo wcześniej.
5. Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęd.
Wyciąg z regulaminu dostępny jest w stajni oraz u instruktora.
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