REGULAMIN ZACHOWANIA I POSTĘPOWANIA
NA TERENIE GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO „POD LASEM”
I PODCZAS ZAJĘĆ Z JAZDY KONNEJ I Z UDZIAŁEM KONI:
1. WŁAŚCICIEL: właścicielem Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Lasem” jest Katarzyna Nazarewicz
2. PROWADZĄCY: osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć z jazdy konnej są instruktorzy.
3. TERMINY: zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje właściciel osobiście
lub telefonicznie
4. Dopuszcza się odwołanie przez właściciela jazd w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych.
5. Za jazdę umówioną a nie odwołaną na dzień przed terminem jazdy, klient musi zapłacic 50% ceny jazdy za
zarezerwowaną godzinę.
6. CENY JAZD oraz zakres usług objętych ceną podane są w dołączonym do regulaminu "Cenniku jazd."
7. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:
• Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne
• Podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, toczek jako ochronę głowy),
• Miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem treningowym
• Opiekę instruktorską.
8. STRÓJ: Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: toczek lub kask
chroniący głowę, buty na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie, spodnie chroniące nogi i przed otarciami. Na miejscu istnieje
możliwość wypożyczenia toczka. Bez powyższych akcesoriów nie wolno wsiadać na konia.
9. DOKUMENTY: Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda opiekunów prawnych na uczestnictwo w zajęciach z
jazdy konnej, oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej. Jeżeli instruktor ma
uzasadnione wątpliwości odnośnie braku przeciwwskazań, ma prawo odmówić jazdy do momentu uzyskania przez
uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.
10. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:
• Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia, wobec czego należy
przyjechać do stajni około 20 minut przed rozpoczęciem umówionej jazdy. W innym wypadku czas przygotowania
konia zostaje wliczony w czas jazdy. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła
i ogłowia, ewentualnie ochraniaczy, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym,
pobierającym lekcje lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich
jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs lonży, przygotowują konia
samodzielnie pod okiem instruktora, chyba, że wcześniej uzgodnią z instruktorem, iż z jakiś przyczyn nie będą tego
robić.
• Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć zobowiązany jest
dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.
• Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń
prowadzącego. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie
czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego
sprzętu na miejsce, sprawdzenie stanu kopyt
• W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachowywać się tak,
by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy (lub jego prawny opiekun) jest
odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza
się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu
• W czasie jazdy nie należy bez potrzeby prowadzić rozmów towarzyskich. Jeżeli polecenie wydane przez instruktora
jest niejasne, należy zapytać o wyjaśnienia instruktora.
• Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące zasady
bezpieczeństwa i podstawowe zasady jeździeckie dołączone do regulaminu.
11. Na terenie stajni obowiązuje zakaz korzystania z otwartego ognia, palenia tytoniu i spożywania alkoholu (oraz
innych środków odurzających) w pomieszczeniach stajennych i w bezpośrednim kontakcie z końmi.
12. Nie wolno zbliżać się do koni pod wpływem alkoholu.
13. Na terenie gospodarstwa obowiązuje zakaz wprowadzania psów.
14. Każdy uczestnik zajęć z końmi odbywających się na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Lasem”
zobowiązany jest znać niniejszy regulamin i zgodnie z nim postępować.
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