Przecław, dnia 14 marca 2013 r.

Regulamin ośrodka
„Kids Farm” w Przecławiu
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka „Kids Farm” zobowiązane są do
przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do
uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
2. Wszystkich jeźdźców, osób towarzyszących, pracowników i osób przebywających na
terenie Ośrodka obowiązuje dbałość o porządek w stajni, budynkach oraz na całym
terenie obiektu.
3. Każdy, kto przebywa na terenie Ośrodka zobowiązany jest do pozostawienia po
sobie miejsca w czystości.
4. Na terenie całego Ośrodka, a zwłaszcza w budynku stajni, obowiązuje bezwzględny
zakaz palenia poza wyznaczonymi miejscami.
5. W Ośrodku można się zbliżać wyłącznie do koni wyznaczonych natomiast zabrania
się podchodzenia do innych koni, karmienia ich, klepania itp. bez zgody instruktora
obsługi Ośrodka.
6. Należy pamiętać aby swoim zachowaniem nie spłoszyć innych koni, znajdujących się
w tym czasie i miejscu pod innymi jeźdźcami.
7. W stajni należy zachowywać się spokojnie (nie biegać i nie krzyczeć).
8. Bez zezwolenia instruktora lub obsługi Ośrodka nie wolno wchodzić na ujeżdżalnie.
9. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych na
uczestnictwo w zajęciach jazdy konnej oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań
do uprawiania jazdy konnej (druki są do pobrania w ośrodku). Instruktor jest
odpowiedzialny za osobę niepełnoletnią tylko podczas trwania zajęć.
10. Dzieci do 8 roku życia są jedynie oprowadzane na koniu.
11. Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać:
a. ochronne nakrycie głowy (kask, toczek) podczas jazd na ujeżdżalni, jak
i w terenie (możliwe jest skorzystanie z kasków należących do ośrodka),
b. obuwie z płaską podeszwą umożliwiające bezpieczną jazdę,
c. długie wygodne spodnie, nie powodujące obtarć (bryczesy, getry).
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12. Ze względów bezpieczeństwa jazda w toczku lub kasku jest obowiązkowa. Osoby
pełnoletnie użytkujące swoich prywatnych koni, nie stosując się do powyższego
obowiązku, czynią to na swoje ryzyko i własną odpowiedzialność.
13. Uczestnicy lekcji jazdy konnej obowiązani są wykonywać polecenia instruktora.
14. Instruktor ocenia umiejętności jeździeckie jeźdźca i na tej podstawie dobiera dla
niego odpowiedniego konia oraz podejmuje decyzję odnośnie rodzaju jazdy (lonża,
para, jazda samodzielna na padoku, wyjazd w teren).
15. Do stajni przychodzimy zawsze 15 minut przed ustaloną godziną jazdy, w celu
przydzielenia konia do jazdy.
16. Po skończonej jeździe (jeżeli jest to jazda ostatnia), należy rozsiodłać konia, umyć
wędzidło, a sprzęt odłożyć w wyznaczone (opisane) miejsce.
17. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez
instruktora lub obsługę Ośrodka miejscu.
18. Wszystkie konie są karmione w określonych porach przez obsługę Ośrodka
i niedopuszczalne jest samodzielne ich dokarmianie.
19. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególną uwagę,
ze względu na bezpieczeństwo innych osób znajdujących się na terenie.
20. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłosić obsłudze
Ośrodka.
21. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka,
zaleca się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
22. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu
jeździeckiego,

pomieszczenia

bądź

urządzeń

Ośrodka

sprawca

ponosi

odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
23. Na terenie ośrodka obowiązuje Kodeks postępowania z koniem ustalony przez Polski
Związek Jeździecki.

Ewa Paul
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