REGULAMIN STAJNI „POD INFLANCKĄ KOBYŁĄ”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie STAJNI zobowiązane są do
przestrzegania niniejszego regulaminu, przepisów BHP i ppoż.
2. Palenie tytoniu oraz wchodzenie z otwartym ogniem na teren Stajni jest surowo
wzbronione.
3. Zakaz picia alkoholu i spożywania innych substancji odurzających obowiązuje na
terenie całej Stajni jak i zakaz jazdy konnej pod ich wpływem.
4. Osobom przebywającym w stajni zabrania się zbliżania do koni oraz ich
karmienia bez zgody instruktora lub właściciela Stajni.
5. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni i obiektach
treningowych tylko pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
6. Zabrania się wchodzenia na padoki, do boksów, na maneż oraz
lonżownik bez zgody instruktora lub właściciela Stajni.
7. W obrębie stajni, ujeżdżalni i lonżownika należy zachowywać się cicho i spokojnie
(bez krzyków i biegania). Konie są zwierzętami bardzo płochliwymi – gwałtowne i
głośne zachowanie może je spłoszyć.
8. Wejście na teren Stajni jest równoznaczne ze zgodą na użycie swojego wizerunku
w celach reklamowych stajni. (Fotografie, zapisy video i audio).
9. Osoby korzystające z placów treningowych, koniowiązów, dróg do stajni i
pastwisko zobowiązane są do sprzątania nieczystości po swoich koniach.
10. Wprowadzanie psów do stajni jest dozwolone jedynie jeśli pies jest na smyczy i
pod pełną kontrolą właściciela. Właściciel psa zobowiązany jest sprzątać po
swoim pupilu.
11. W razie okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczeń lub
urządzeń ośrodka w wyniku nieumiejętnej obsługi własnego lub używanego
konia sprawca ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.
12. Właściciel Stajni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej
terenie.
13. Właściciele prywatnych koni są zobowiązani do ubezpieczenia konia oraz siebie
we własnym zakresie.

Stajnia Pod Inflancką Kobyłą, ul. Parkowa 5, 26-067 Oblęgorek, Tel: +48 609 717 916

Strona 1

JAZDA KONNA
1. WAŻNE!! Jeździec podejmujący naukę jazdy w „Stajni pod Inflancka Kobyłą”
zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków
(NNW) – niepełnoletnich ubezpieczają rodzice lub prawni opiekunowie. Każdy
jeździec obowiązkowo posiada kask z atestem i trzypunktowym zapięciem, a
niepełnoletnim zaleca się używanie kamizelek (w przypadku treningów skokowych
kamizelka jest obowiązkowa).
2. Uczestnicy zajęć, a zwłaszcza rodzice bądź opiekunowie osób niepełnoletnich,
powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym
zwierzęciem, jakim jest koń i że jeździectwo jest sportem podwyższonego ryzyka.
Właściciel Stajni dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalne
bezpieczeństwo uczestnikom zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki
wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe
powstałe z winy uczestników zajęć.
3. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Stajni oraz jeździć jedynie pod opieka
osoby dorosłej.
4. Z jazd mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci po złożeniu własnoręcznie
podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. Oświadczenia
niepełnoletnich podpisują rodzice bądź prawni opiekunowie.
5. Jeździec przychodzący na pierwszą jazdę w „Stajni pod Inflancką Kobyłą” i nie
posiadający żadnych dokumentów potwierdzających umiejętności jeździeckie
zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną w celu ocenienia umiejętności
jeździeckich przez instruktora, dobrania konia i wyboru rodzaju kolejnych jazd
(lonża, jazda samodzielna etc.)
6. Podjęcie nauki w „Stajni pod Inflancką Kobyłą” jest równoznaczne z oświadczeniem
o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
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