Regulamin korzystania z jazd
konnych
1. W zajęciach z jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 2-go roku życia.
2. Dla zapewnienia maksymalnych poziomu bezpieczeństwa podczas siodłania koni
oraz jazd konnych:
- nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego uprzedzenia go głosem.
- nie należy stać blisko zadu konia,
- podczas prowadzenia konia należy iść po jego lewej stronie trzymając go za wodze lub
uwiąz,
- nie wolno karmić konia z ręki bez zgody właściciela lub instruktora jazdy konnej,
- bezwzględnie nie wolno stosować przemocy wobec koni,
- przy czyszczeniu kopyt i myciu całego konia należy zachować szczególną ostrożność,
- nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
- każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć ubiór zgodny z wymogami
bezpieczeństwa tzn: - kask z atestem (Kaski znajdują się do wypożyczenia na terenie
stajni) - zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, - spodnie bezszwowe zwężane
ku dołowi (getry, bryczesy) - rękawiczki ( opcjonalnie ),
-obowiązkowo wszystkie dzieci oraz młodzież do lat 18 zobowiązane są do jazdy w
kamizelkach ochronnych lub żółwiach dostępnych na wyposażeniu stajni,
3. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z klientami osobiście lub telefonicznie.
Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 2 godziny przed
jazdą.
4. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.
5. W przypadku spóźnienia się, jeździec uiszcza opłatę za całość zaplanowanej jazdy
niezależnie od tego ile czasu siedział na koniu.
6. Czas na przygotowanie konia do jazdy to ok 40 minut, w trakcie których należy:
- wyprowadzić konia z boksu,
- zawiązać węzeł bezpieczeństwa w wyznaczonym przez instruktora miejscu,
- starannie wyczyścić konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i
ogona,
- wyczyścić kopyta kopystką,
- założyć ogłowie oraz siodło,
- bezwzględnie zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia.
Uwiąz zawsze należy przypiąć do kantara,
- podczas siodłania należy zadbać by sprzęt nie znajdował się na ziemi,
7.Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania konia do jazdy pomaga
instruktor lub właściciel stajni.
8.Po zakończeniu jazd konnych jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym
jeździł (chyba, że przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do boksu,
rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni na swoje miejsce.

9. Podczas zajęć z jazdy konnej nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów
komórkowych.
10. Oprowadzanie (przejażdżki) dla dzieci odbywają się zawsze w obecności
rodzica/opiekuna prawnego.
11. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać
bezpośrednio i natychmiast instruktorowi jazdy konnej.
12. Każda zmiana samopoczucia uczestnika jazdy konnej musi być bezwzględnie
zgłoszona instruktorowi lub właścicielowi stajni.

