REGULAMIN
ZAJĘĆ JEŹDZIECKICH
ZAGADNIENIA OGÓLNE
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Niniejszy regulamin dotyczy zasad zachowania na terenie Stada
Ogierów w Bogusławicach oraz podczas jazd konnych na terenie tego
obiektu.
Na terenie obiektu należy zachowywać się spokojnie, niedozwolone jest
bieganie i krzyczenie, zwłaszcza w stajniach oraz przy placach
przeznaczonych do jazdy konnej.
Na terenie obiektu należy przestrzegać porządku i czystości.
W stajniach obowiązuje całkowity zakaz palenia.
Na terenie stajni oraz placów przeznaczonych do jazdy konnej zabrania
się spożywania alkoholu oraz przebywania osób pod wpływem alkoholu
lub innych środków odurzających.
Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz używania wulgaryzmów.
Każde zwierzę przyprowadzone na teren obiektu musi pozostawać na
uwięzi (m.in. psy na smyczy). Za wszelkie wypadki spowodowane
odstępstwem od tego postanowienia prawnie i finansowo odpowiada
właściciel przyprowadzonego zwierzęcia.
Wszelkie odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu należy
niezwłocznie zgłaszać instruktorowi lub obsłudze stajni.

ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAJĘĆ Z JAZDY KONNEJ
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Zajęcia prowadzi wykwalifikowany szkoleniowiec, dalej zwany
INSTRUKTOREM.
W zajęciach uczestniczyć mogą:
A)
Osoby dorosłe,
B)
Osoby niepełnoletnie, które posiadają pisemne pozwolenie rodzica
lub pełnoletniego opiekuna na udział w zajęciach.
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Zajęcia prowadzone są w systemie:
A)
Jazda na lonży 30-minutowa,
B)
Jazda samodzielna grupowa 45-minutowa,
C)
Jazda indywidualna/dwuosobowa 45-60-minutowa.
Jazda na lonży obejmuje podstawy obchodzenia się z koniem – nauka
czyszczenia i siodłania, podstawy BHP w stajni, wprowadzenie do jazdy
samodzielnej.
Jazda samodzielna grupowa obejmuje naukę jazdy w trzech
podstawowych chodach, doskonalenie dosiadu, zapoznanie zasad
poruszania się na placu, poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu
pielęgnacji konia i sprzętu.
Jazda indywidualna/dwuosobowa obejmuje przygotowanie do egzaminu
na odznaki PZJ, przygotowanie do zawodów, doskonalenie zgłoszonych
instruktorowi elementów.
Sprzęt jeździecki oraz sprzęt do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje
miejsce w stanie pozwalającym na jego kolejne użycie.
Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób, jak i
koni, należy bezzwłocznie zgłosić instruktorowi lub obsłudze stajni.
Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłosić
instruktorowi lub obsłudze stajni.
Bezwzględnie należy słuchać poleceń instruktora i obsługi stajni.
Na jazdę zapisać się można telefonicznie lub osobiście u instruktora lub
w biurze w Stadzie Ogierów w Bogusławicach.
Na zajęcia z jazdy konnej należy zgłosić się pół godziny przed umówioną
godziną jazdy celem przygotowania konia do zajęć.
Instruktor ma prawo odwołać zajęcia bez podania przyczyny, ale musi
podać termin zastępczy celem odrobienia odwołanych zajęć.
Podczas jazdy na placu mogą przybywać jedynie jeźdźcy oraz
instruktor. Pozostałe osoby mogą wejść na plac jedynie za pozwoleniem
instruktora.
Za każde nieposłuszeństwo względem instruktora instruktor ma prawo
kazać zsiąść z konia, a jeździec uiszcza opłatę za całość lekcji bez
względu na to, ile siedział na koniu.
Zabrania się jazdy konnej bez obecności instruktora.
Osoby, które spóźniły się na zajęcia, jeżdżą krócej odpowiednio do czasu
spóźnienia i uiszczają opłatę za całość umówionej jazdy.
W przypadku umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia
sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń ośrodka, sprawca
ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wyrządzone szkody.

STRÓJ JEŹDZIECKI
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Na zajęciach z jazdy konnej każdy jeździec musi obowiązkowo nosić na
głowie kask ochronny.
Każdy jeździec ubrany powinien być w odpowiednie obuwie obejmujące
kostkę, z niewielkim obcasem, o szerokości, która pozwala na swobodne
wkładanie i wyjmowanie stopy ze strzemienia.
Każdy jeździec powinien być ubrany w wygodny, niekrępujący ruchów,
dopasowany strój. Zaleca się jazdę w rękawiczkach.
Na zajęcia z jazdy konnej należy zdjąć biżuterię, a zwłaszcza
bransoletki, naszyjniki i długie kolczyki.
Osoby z długimi włosami muszą na czas jazdy i obsługi konia spiąć
włosy.
Jeśli jeździec nie spełnia powyższych kryteriów, instruktor ma prawo
odmówić dopuszczenia osoby do zajęć.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ
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Za zginięcie lub uszkodzenie rzeczy materialnych jeźdźców oraz
pozostałych osób przybywających na terenie obiektu, właściciel,
instruktor i inni pracownicy obiektu nie ponoszą odpowiedzialności.
Stado Ogierów w Bogusławicach nie ponosi również odpowiedzialności
za kradzieże i wypadki losowe na terenie obiektu spowodowane przez
uczestników zajęć i inne osoby przebywające na jego terenie.
Każdy uczestnik zajęć oświadcza, że zapoznał się z regulaminem i go w
pełni respektuje.
Podczas pobytu na terenie obiektu obowiązuje KODEKS
POSTĘPOWANIA Z KONIEM PZJ.

REGULAMIN TEN ZOSTAŁ OPRACOWANY W TROSCE O BEZPIECZEŃSTWO
KONI I JEŹDZCÓW ORAZ INNYCH OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE
STADA OGIERÓW W BOGUSŁAWICACH.
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