Regulamin Stajni Eliksir
1. O stopniu zaawansowania jeźdźca decyduje instruktor jazdy konnej. Osoby (
dzieci, młodzież, dorośli ) umawiające się na jazdy w Stajni Eliksir po raz pierwszy
zapisują się na jazdę na lonży bądź jazdę indywidualną w celu sprawdzenia
umiejętności.
2. Instruktor dobiera konia do umiejętności dziecka lub dorosłych.
3. Obowiązuję całkowity zakaz używania telefonów komórkowych podczas zajęć z
końmi.
4. Zabrania się podchodzenia do koni oraz otwierania boksów bez zgody instruktora
jazdy konnej.
5. Zabrania się dokarmiania koni oraz innych zwierząt znajdujących się na terenie
stajni bez zgody instruktora lub właściciela obiektu.
6. Na terenie Stajni oraz całego obiektu Stajni Eliksir obowiązuje całkowity zakaz
palenia papierosów.
7. Oprowadzanie ( przejażdżki ) dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica
lub opiekuna prawnego.
8. Termin jazd konnych ustalany jest indywidualnie z klientem lub telefonicznie.
9. Do stajni można wejść jedynie w obecności instruktora lub właściciela obiektu.
10. W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju, zasad BHP oraz ogólnych zasad
bezpieczeństwa. ( nie biegamy, nie krzyczymy ).
11. Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni.
12. Właściciel Stajni nie ponosi odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za
prywatne rzeczy klientów pozostawione na terenie Stajni oraz innych obiektów.
13. Przebywanie na terenie Stajni dozwolone jest od godziny 8.30- 13.00 oraz od
15.00-19.00
14. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas
przebywania w boksach , stajni, ujeżdżalni oraz na wybiegach dla koni.
15. Należy przestrzegać porządku oraz czystości.
16. Należy sprzątać po sobie i po koniu.
17. Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
18. Nie wolno bić koni ani stosować innych praktyk, które mogą zagrażać ich życiu
oraz zdrowiu.
19. Nie wolno niszczyć ani uszkadzać paszy, siana, słomy dla koni.
20. Nie wolno dokarmiać koni bez zgody instruktora oraz właściciela.
21. Nie wolno przejeżdżać wierzchem przez korytarze w stajni. Na konie wsiadamy
tylko i wyłącznie na ujeżdżalni.
22. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
23. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni, sprzęt jeździecki, odzież jeździecką należy
bezwzględnie odłożyć na swoje miejsce.
24. Przebywanie na terenie Stajni stanowi zgodę na użycie swojego wizerunku
związanego z reklamowaniem , używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio w Internecie.

25. W przypadku umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego,
pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną
za wyrządzoną szkodę.
26. Z jazd mogą korzystać dorośli pod warunkiem złożenia własnoręcznie
podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku
osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
27. Stajnia Eliksir nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, które mogą wydarzyć się
podczas jazdy konnej oraz podczas przebywania z końmi.
28. Dorośli oraz opiekunowie prawni osób niepełnoletnich biorących udział w
zajęciach z jazdy konnej powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie jazda
konna oraz jakim zwierzęciem jest koń. Właściciel stajni oraz instruktorzy
zobowiązani są dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom
bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, jednak nie biorą oni odpowiedzialności za
wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia
losowe niemożliwe do przewidzenia i wypadki powstałe z winy uczestników zajęć.
29. !!UWAGA!! Osoby podejmujące systematyczną naukę jazdy konnej w Stajni
Eliksir zobowiązane są do ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych
wypadków (NNW). Rodziców i opiekunów prawnych zobowiązuje się do
ubezpieczenia swoich dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za
swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
30. Przebywanie na terenie Stajni Eliksir oraz korzystanie z jazd konnych oznacza, że
osoba, rodzice oraz opiekunowie prawni akceptują powyższy regulamin i oznajmiają
iż będą się do niego stosować.

