Regulamin jazd i przebywania na terenie
ośrodka "Na Wzgórzu"
1. Instruktor prowadzący zajęcia jest odpowiedzialny za porządek i ład na terenie obiektu.
Wszystkie osoby przebywające na terenie bezwzględnie muszą podporządkować się zasadom
panującym w naszym ośrodku.
2. Na terenie gospodarstwa nie dopuszcza się przebywania bez zezwolenia w stajni oraz
wkraczania na padok i miejsca wypasu koni bez zgody instruktora.
3. Niedopuszczalne jest również, przebywanie na terenie z otwartym ogniem ( z wyłączeniem
miejsc wskazanych przez osobę odpowiedzialną)
4. W razie, gdy instruktor będzie miał podejrzenie, iż osoba, która przybyła na zajęcia jest pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ma obowiązek odmówić prowadzenia
zajęć.
5. Jeżeli podczas zajęć, osoba uczestnicząca lub towarzysząca narazi siebie lub innych
uczestników zajęć na niebezpieczeństwo, instruktor ma prawo przerwać zajęcia,
a w skrajnych przypadkach poprosić o opuszczenie terenu gospodarstwa.
6. Na terenie należy zachować: spokój, nie krzyczeć, ani nie przynosić urządzeń
i przedmiotów, które mogą płoszyć konie przez wydawanie ostrych i gwałtownych dźwięków.
7. Zabrania się wprowadzania na teren zwierząt, a zwłaszcza psów bez zgody instruktora.
8. Należy pamiętać, iż teren, na którym znajdują się konie jest ich domem i należy uszanować
go, przez nie pozostawianie śmieci.
9. Niedopuszczalne jest dokarmianie zwierząt bez porozumienia z opiekunem.
10. Obsługa konia: czyszczenie, siodłanie, oraz inne odbywa się pod nadzorem instruktora.
11. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące, a zwłaszcza dzieci.
12. Zajęcia mogą być odwołane przez organizatora nawet tego samego dnia z przyczyn losowych
lub przyczyn pogodowych b. wysoka temperatura, b. niska temperatura, wichura, ulewa, lub
inne czynniki atmosferyczne.
13. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście, telefonicznie lub drogą
elektroniczną.
14. Jeździec ma prawo odwołać umówioną jazdę konną najpóźniej w dniu poprzedzającym lekcję,
za wyjątkiem niekorzystnych warunków pogodowych. Brak wcześniejszego powiadomienia
wiąże się z odpisaniem jazdy z karnetu.
15. Spóźnienie jeźdźca na umówioną godzinę jazdy z przyczyn od nas nie zależnych nie zwalnia
z płatności za czas zarezerwowany oraz wyklucza wydłużenie czasu jazdy.
16. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju jeździeckim. Brak profesjonalnego stroju
nie dyskwalifikuje możliwości odbycia jazdy, lecz aby zapewnić odpowiednią wygodę
i bezpieczeństwo należy posiadać:


buty za kostkę (kalosze, oficerki itp.), buty niższe + czapsy (ochraniacze)



niekrępujące ruchów, elastyczne spodnie (bryczesy, dresy itp.)
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toczek (można wypożyczyć bez opłaty w stajni)



palcat (bat) można wypożyczyć bez opłaty w stajni



osoby niepełnoletnie muszą dostarczyć na zajęcia wypełnione i podpisane przez rodzica lub
opiekuna prawnego oświadczenie.

17. Niedopuszczalna jest jazda bez toczka, czyli jeździeckiego kasku ochronnego. Osoby nie
posiadające kasku ochronnego na głowę nie będą dopuszczone do zajęć.
18. Każdego uczestnika obowiązują po jeździe, zwyczajowe czynności przy koniu, zgodnie
z przydzielonymi przez instruktora zadaniami
19. Jazdy w ośrodku odbywają się także w dni świąteczne.
20. Kwota (także zaliczka) uiszczona za karnety jazdy konnej nie podlega zwrotowi.
21. Za rzeczy pozostawione na terenie, ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
22. Wymagane dokumenty:


osoby niepełnoletnie – pisemna zgoda rodziców na naukę jazdy konnej z podaniem
adresu ośrodka i nazwiska instruktora jeśli zajęcia odbywać mają się pod nieobecność
rodziców, ewentualnie zgoda rodziców na samodzielne dojazdy do i ze stajni.
Instruktor ma prawo zażądać od rodzica zaświadczenia lekarskiego o braku
przeciwwskazań, by dziecko uczęszczało na zajęcia z rekreacyjnej jazdy konnej i ma
prawo,
w wypadku wszelkich wątpliwości, odmówić prowadzenia jazdy, jeśli stan zdrowia dziecka
budzi jego niepokój.



osoby pełnoletnie – ewentualnie zaświadczenie lekarskie na prośbę instruktora.

23. Robienie zdjęć wymaga zgody ustnej instruktora. Instruktor ma prawo do autoryzacji
wszelkich zdjęć stworzonych na terenie stajni, jeśli mają one zostać udostępnione osobom
trzecim lub opublikowane w mediach.
24. Nie wyraża się zgody na nagrywanie materiałów video, chyba, że na prośbę instruktora
w celach szkoleniowych. Wówczas nie wolno publikować filmów nagranych w czasie
treningów.
25. Instruktor ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych sporządzonych w czasie
zajęć na terenie stajni, do celów marketingowych bez dodatkowej zgody osób
fotografowanych ani ich opiekunów. Brak zgody na publikację należy przedstawić w formie
pisemnej.
26. Podczas jazdy konnej prosimy nie spożywać gum do żucia oraz nie korzystać z telefonów
komórkowych.

Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego
przestrzegania!!!
Aktualny wyciąg z regulaminu dostępny jest do wiadomości publicznej w stajni oraz na stronie internetowej
ośrodka pod adresem http://www.nawzgorzu.eu
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