STAJNIA PODOLSZYN
REGULAMIN PORZĄDKOWY
1. Regulamin Stajni Podolszyn obowiązuje od 1 kwietnia 2015.
2. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie stajni. Osoby te zobowiązane są
do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz do
stosowania się do uwag właściciela, instruktorów i pracowników obsługi. Wejście na teren Stajni
jest potwierdzeniem bezwarunkowej akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu
i zobowiązaniem się do przestrzegania jego postanowień.
3. Zakazuje się palenia tytoniu na halach i we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych, jak
również w ich pobliżu.
4. Stajnia Podolszyn otwarta jest w godzinach 7.00 – 21.00.
5. Wszystkie samochody oraz przyczepy dla koni należy parkować w miejscach do tego
wyznaczonych.
6. W stajni należy zachować spokój. Zakazane jest: bieganie, krzyczenie, wykonywanie nagłych lub
gwałtownych ruchów, dokarmianie koni.
7. Każda z osób przebywających na terenie stajni zobligowana jest do przestrzegania zasad
bezpieczeństwa i porządku.
8. Osoby, które nie ukończyły 15 roku życia muszą przebywać na terenie ośrodka pod opieką
dorosłego lub opiekuna prawnego.
9. Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii
elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowaniu umiaru w korzystaniu z wody.

10. Obowiązuje zasada czystości i porządku w szatniach i siodlarniach oraz dookoła wszystkich
obiektów. Utrzymanie porządku i czystości spoczywa na użytkownikach.
11. Siodła i sprzęt jeździecki powinny być przechowywane w siodlarniach. Zabrania się
pozostawiania w korytarzu stajennym i na boksach przedmiotów typu siodła, czapraki, paki
jeździeckie i skrzynki na szczotki. Właściciel udostępnia siodlarnie i przebieralnie, gdzie
każdemu z właścicieli koni zostaje udostępnione odpowiednie miejsce. Pasza suplementacyjna
dla koni powinna być trzymana w wyznaczonym miejscu.
12. Z poszczególnych elementów infrastruktury ośrodka można korzystać po uprzednim ustaleniu
szczegółów z właścicielem stajni (szczególnie dotyczy karuzeli dla koni oraz padoków).
13. Należy zamykać drzwi po wyprowadzonym koniu z boksu.
14. Przed wyprowadzeniem konia z boksu należy wyczyścić kopyta.
15. Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu pracy przy koniu jest uprzątnięcie po nim korytarza oraz
myjki.
16. Zabrania się samowolnego korzystania z dodatkowych porcji ściółki i pasz poza przydziałem
dozowanym przez pracowników stajennych. Wszystkie uwagi dotyczące karmienia należy
zgłaszać pracownikom stajennym i zamieścić na tabliczce informacyjnej umieszczonej na boksie
każdego konia.
17. Wyrzucanie obornika leży w zakresie obowiązków pracowników stajennych.
18. Właściciele koni na czas swojej nieobecności mogą zlecić opiekę nad koniem innej osobie. W
przypadku gdy opiekunem ma być osoba niepełnoletnia wymagana jest pisemna zgoda jego
opiekunów prawnych.
19. Obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania pod wpływem środków
odurzających na terenie ośrodka.
20. Ośrodek nie bierze odpowiedzialności za prywatne mienie.
Właściciel Stajni Podolszyn nie ponosi odpowiedzialności za wypadki na terenie Stajni Podolszyn,
wynikłe z niezastosowania się do regulaminów obowiązujących na terenie Stajni.
Podolszyn Nowy, 1 kwietnia 2015.

