
REGULAMIN POBYTU
NA TERENIE KLUBU JEŹDZIECKIEGO LUBLINIEC

 

Obowiązuje od dnia 01.01.2014
   

I.  OŚRODEK

1.  Klub  Jeździecki  Lubliniec  –  zwany  dalej  Ośrodkiem,  udostępniony  jest  dla  klientów

w godzinach 7:00 – 20:00.

2.  Osoby  przebywające  na  terenie  ośrodka,  nie  mogą  bez  nadzoru  instruktora  lub  osoby

upoważnionej:

➢ wchodzić na teren stajni i innych zabudowań gospodarczych, 

➢ zbliżać się do koni wypuszczonych na wybieg, dokarmiać ich oraz głaskać, 

➢ dotykać przewodów elektrycznych, ”pastuchów elektrycznych”, 

➢ wchodzić na teren budowy i magazynów, 

➢ używać otwartego ognia.

3.  Psy towarzyszące gościom ośrodka muszą być prowadzone na smyczy i  posiadać ważne

szczepienia przeciw wściekliźnie.

4. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz:

➢ używania klaksonu,

➢ parkowania samochodów poza wyznaczonymi miejscami,

➢ wyrzucania śmieci poza pojemniki służące do tych celów,

➢ wchodzenia na maneż podczas odbywających się zajęć.

5. Dzieci do lat 15 muszą przebywać pod opieką osób dorosłych, a w szczególności na terenie

maneżu, hali oraz wybiegów dla koni.

6. Podczas trwania zajęć na hali można wjechać na nią tylko za zgodą Właścicieli.

7.  Osoby  korzystające  z  usług  oferowanych  przez  ośrodek  muszą  przestrzegać  poleceń

instruktorów oraz zobowiązane są do dbania o powierzony im sprzęt.
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8.  Wszystkie  osoby  przebywające  na  terenie  ośrodka  zobowiązanie  są  do  przestrzegania

ostrożności i ogólnych zasad BHP.

9. Na terenie ośrodka obowiązuje następujący poziom decyzyjności i wykonywania poleceń:

 I. Właściciele: Józef Kamiński, Jolanta Kamińska, Magda Kamińska

 II. Instruktorzy.

10.  Właściciele  koni  prywatnych  mogą  korzystać  z  maneżu  letniego  w  godzinach  otwarcia

ośrodka.  

11.  Z  możliwości  jazdy  na  hali  można  korzystać  wyłącznie  w  ustalonych  godzinach.

12.  Przebywających na  terenie  ośrodka  prosimy o  powiadamianie  właścicieli  lub  instruktorów

o wszystkich zauważonych usterkach i nieprawidłowościach.

II. STAJNIA

1. Stajnia udostępniona jest dla klientów w godzinach 7:00 – 20:00, w tym czasie odbywają się

jazdy rekreacyjne.

2. Osoby nieupoważnione mogą przebywać na terenie stajni  tylko pod okiem instruktorów lub

osób przez niego wyznaczonych.

3. Osobom nieupoważnionym zabrania się otwierania boksów oraz wchodzenia do nich, a także

wchodzenia do stanowisk otwartych.

4. W stajni obowiązuje bezwzględny ZAKAZ:

➔  PALENIA TYTONIU ORAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIA !!!

➔  SPOŻYWANIA ALKOHOLU

➔  BIEGANIA I ROBIENIA HAŁASU, W TYM SŁUCHANIA GŁOŚNEJ MUZYKI

➔  PRZEKŁADANIA TABLICZEK INFORMACYJNYCH

➔  DOKARMIANIA ORAZ DOTYKANIA KONI BEZ NADZORU 

ORAZ ZGODY INSTRUKTORÓW LUB WŁAŚCICIELA KONIA

➔  WSIADANIA NA KONIA W STAJNI.
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5. Pożyczony sprzęt stajenny ( miotły, grabie, wiaderka, szczotki itd.) powinny zostać odłożone na

wyznaczone miejsce.

6.  Pozostawiony na korytarzu sprzęt  prywatny zostanie schowany przez personel  i  może być

odebrany za „regulaminową” opłatą.

7.  Wszyscy  zobowiązani  są  do  przestrzegania  ostrożności  i  ogólnych  zasad  BHP.

8. Przebywających w stajni uprasza się o powiadomienie instruktorów o wszelkich zauważonych

usterkach i nieprawidłowościach na terenie stajni.

III. ZAJĘCIA JAZDY KONNEJ

1.  Prowadzący

Zajęcia  prowadzi  upoważniony  instruktor  jazdy  konnej  lub  instruktor  rekreacji  ruchowej  ze

specjalnością jazda konna.

2.  Terminy zajęć

Ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem zajęć. Zapisy przyjmuje instruktor osobiście lub

telefonicznie.  Zmiana ustalonego terminu lub odwołanie jazdy jest  możliwe po wcześniejszym

zawiadomieniu, bez względu czy odwołuje je instruktor, czy uczeń. Odwołanie jazdy lub zmiana jej

terminu  powinna  zostać  dokonana  najpóźniej  na  24  godziny  przed  zaplanowaną  jazdą.

W przypadku nieodwołania jazdy w tym terminie pobierana jest opłata 100%. Czas jazdy

naliczany jest od zaplanowanej godziny jazdy, jeżeli jeździec się spóźni, jeździ określoną liczbę

minut do końca zaplanowanej jazdy.

3.  Ceny

Cennik  jazd  udostępniony  jest  na  stronie  internetowej  Klubu  Jeździeckiego  Lubliniec

www.klubjezdzieckilubliniec.pl, jak również w cenniku zamieszczonym w budynku stajni.

4.  Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:

✔ konie rekreacyjne

✔ sprawny sprzęt jeździecki w tym również atestowane kaski
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✔ przygotowany  do  jazdy  maneż  wraz  z  potrzebnym  sprzętem  treningowym:  

przeszkody, drągi, cavaletti, lonżę

✔ nadzór instruktora jeździectwa

5.  Strój jeździecki

Osoba przychodząca na lekcję jazdy konnej powinna być wyposażona w buty bez protektora na

cienkiej  podeszwie,  oraz  spodnie  przylegające  do  ciała,  które  zapobiegną  przed  otarciami

w czasie jazdy konnej. Bez odpowiedniego sprzętu nie wolno wsiadać na konia.

6.  Wymagane dokumenty

• Osoby  niepełnoletnie  zobowiązane  są  do  przedstawienia  pisemnej  zgody  rodziców lub

opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach jazdy konnej 

(dokument do pobrania na stronie internetowej lub w ośrodku).

• Oświadczenie  rodziców o  zapoznaniu  się  wraz  z  dzieckiem z  regulaminem stajni  oraz

regulaminem jazd.

• Instruktor ma prawo:

- zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału

dziecka w zajęciach z rekreacyjnej jazdy konnej

-  w  przypadku  jakichkolwiek  wątpliwości  odnośnie  stanu  zdrowia  dziecka,  odmówić

prowadzenia zajęć. 

 
7.  Reguły zachowania się uczestników w czasie zajęć jeździeckich

• Każdy  uczestnik  zajęć  zobowiązany  jest  do  starannego  przygotowania  do  jazdy

przydzielonego mu konia (czyszczenie, siodłanie). O wyborze konia decyduje wyłącznie

instruktor.

• Jeżeli  instruktor  stwierdzi,  że  koń  został  nieprawidłowo  przygotowany,  jeździec  ma

obowiązek dokonać poprawek.

• Instruktor  ma prawo wymagać  od jeźdźca  wiedzy  teoretycznej  dostosowanej  do  wieku

i poziomu umiejętności jeźdźca.

• Od osób towarzyszących jeźdźcowi wymaga się zachowania spokoju, ciszy oraz zasad

bezpieczeństwa.

• Uczestnik  jazdy  lub  jego  prawny  opiekun  jest  odpowiedzialny  finansowo  za  szkody

powstałe z winy jeźdźca, rażących zaniedbań, nagannego zachowania i  wszelkich form

łamania regulaminu.

• W czasie  zajęć  nie  należy  bez  potrzeby prowadzić  rozmów towarzyskich.  Jeżeli  masz

wątpliwości - zapytaj instruktora.
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• Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest do odprowadzenia konia do stajni, zdjęcia

siodła,  zdjęcia  ogłowia,  umycia  wędzidła,  odniesienia  używanego  sprzętu  na  miejsce,

starannego wyczyszczenia konia. W przypadku gdy koń ma kolejną jazdę – do przekazania

konia innej osobie.

• Osoby  wobec  których  istnieje  podejrzenie,  że  znajdują  się  pod  wpływem alkoholu  lub

innych środków odurzających, nie mogą przebywać w stajni oraz w pozostałych obiektach.

• Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia zajęć osobie, którą podejrzewa o znajdowanie

się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku osoba ta

jest zobowiązana do opłaty za zaplanowane zajęcia.

• Każda osoba przebywająca na terenie Klubu Jeździeckiego Lubliniec zobowiązana jest

do stosowania niniejszego regulaminu.

• Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

8.  Zasady bezpieczeństwa jeźdźca

✔ nie należy podchodzić do konia od tyłu

✔ prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku uwiąz lub lonżę,

wolna część uwiązu lub lonży ma być trzymana lewą ręką - nie może wlec się po ziemi,

ani być zawinięta wokół ręki

✔ prowadząc kilka koni należy pamiętać o zachowaniu wymaganych odstępów między nimi 

- minimum 1 długość konia

✔ dosiadać konia i zsiadać z niego należy w sposób zalecany przez instruktora.

9.  Zasady jazdy na ujeżdżalni i innych terenach jeździeckich

• Podczas jazdy w zespole zabrania się najeżdżać na konia poprzednika, osoby poruszające

się w lewo mają pierwszeństwo.

• Osoby znajdujące się na obiekcie ujeżdżalni w każdym przypadku udostępniają miejsca

osobie skaczącej, ustępują miejsca na obwodzie placu osobie poruszającej się szybszym

ruchem lub  wykonującej  bardziej  skomplikowane ćwiczenie  (chyba,  że  instruktor  zaleci

inaczej).

• Siedząc  na  koniu  nigdy  nie  należy  wypuszczać  wodzy  z  rąk.  W  razie  konieczności

zatrzymania  konia  i  poprawienia  czegokolwiek  -  najpierw  poinformować  instruktora,

następnie wykonać to wewnątrz placu - nigdy na obwodzie ani linii przeszkody.

• Podczas  jazdy  w  terenie  nie  należy  wyprzedzać  prowadzącego  zajęcia.  Należy

przekazywać głośno jego polecenia osobą jadącym z tyłu.

• Zarówno przed osiodłaniem konia jak i po zejściu z niego należy sprawdzić starannie stan

rzędu jeździeckiego, w szczególności rzemieni potylicznych, wędzidła i popręgów.
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• Zawsze  po  jeździe  myjemy  wędzidło,  a  instruktor  może  zlecić  również  wyczyszczenie

i nasmarowanie używanego sprzętu.

• Należy niezwłocznie informować instruktora o zauważonej niebezpiecznej sytuacji, nagłym

złym samopoczuciu jeźdźca lub konia.

• Za utrzymanie porządku na placu treningowym odpowiada instruktor lub osoba przez niego

wyznaczona.

10.  Zasady użytkowania konia

✔ do pracy może być użyty wyłącznie zdrowy koń (lub ze zgodą weterynarza)

✔ przed osiodłaniem należy dokładnie:

- wyczyścić konia

- sprawdzić czy nie ma żadnych zaklejek, otarć, skaleczeń, opuchlizn

- szczególnie dokładnie należy sprawdzić kopyta.

O wszelkich niepokojących objawach należy natychmiast poinformować instruktora !

✔ nie należy pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy ma dociągnięty popręg - grozi

to „zapoprężeniem”czyli bolesną kontuzją

✔ nie przywiązywać konia za wodze

✔ należy dbać o spokój i bezpieczeństwo konia w każdym momencie jego pracy

✔ nie podawać niczego do jedzenia bez zgody instruktora

✔ nie karać konia samodzielnie - zawsze tylko wg. zaleceń instruktora

✔ należy unikać styczności z innymi końmi.

11.  Zasady zachowania się instruktora

✔ instruktor ma obowiązek dobrania koni do umiejętności poszczególnych uczestników zajęć

✔ instruktor ma obowiązek sprawdzić przed rozpoczęciem zajęć, czy koń jest odpowiednio

przygotowany do zajęć

✔ instruktor ma obowiązek przebywania na koniu lub pieszo w czasie prowadzenia zajęć na

ujeżdżalni

✔ instruktor ma obowiązek przebywania wyłącznie na koniu w przypadku wyjazdu z grupą

w teren.

PROSIMY ZAPAMIĘTAJ !

koń to nie zabawka – to około 500 kg żywej wagi
koń to zwierzę z natury płochliwe

koń to tylko zwierzę - nie ufaj mu bezgranicznie
wypadki się zdarzają, ale właściwym zachowaniem można im zapobiec
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