REGULAMIN - REKREACJA
• Obowiązuje zakaz dokarmiania wszystkich koni w stajni, bez zgody właściciela
konia.
• Zabrania się otwierania, wchodzenia i wyprowadzania koni z boksu bez wiedzy
i pozwolenia instruktora.
• Podczas przebywania w stajni i podczas jazd należy słuchać poleceń instruktora i nie
robić nic bez jego wiedzy.
• Obowiązuje korzystanie z kasku chroniącego głowę dla wszystkich bez
wyjątku podczas lekcji nauki jazdy, jak również podczas siodłania konia.
• Zaleca się stosowanie obuwia jeździeckiego, ewentualnie innego typu o gładkiej
podeszwie oraz wygodnych, dopasowanych kurtek i długich, nie śliskich spodni.
• Wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
• Jazdę należy odwołać najpóźniej w dniu poprzedzającym termin jazdy. Jazdy nie
odwołane lub odwołane w dniu jej planowanego odbycia przepadają.
• Spóźnienia na jazdy skutkują skróceniem czasu zajęć.
• Jazdy na lonży nie są ujmowane w karnetach.
• Prawo pobierania opłat za usługi świadczone przez Ośrodek posiada Instruktor.
• Należy zgłaszać każde zmiany skórne (rany, otarcia, itd.) koni. Pozwoli to zapobiec
cierpieniu i dalszym urazom.
• Zabrania się zakładania koniom sprzętu innego niż jest przydzielony odgórnie dla
danego zwierzęcia. Czyli nie wolno zakładać ochraniaczy, owijek, derek, wytoków
itp
• Zobowiązuje się klienta do należytego dbania o powierzony sprzęt będący
własnością Ośrodka Jeździeckiego.
• Za zniszczenie mienia ośrodka sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności
materialnej.
• Po zakończonej jeździe bez względu czy wierzchowiec wrócił do stajni czy został na
kolejną jazdę należy posprzątać stanowisko na którym koń został wyczyszczony
i osiodłany.
• Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora lub właściciela. Nie
bać się prosić o pomoc.
• Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka i choć ośrodek dokłada wszelkich
starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku.
Zalecane jest wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla uczestników zajęć.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada
uwzględniająca dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.
Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla
siebie i innych mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu ośrodka.

