REGULAMIN KLUBU JEŹDZIECKIEGO
PONY CLUB OKRZESZYN
obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2018 roku
1.
Niniejszy regulamin określa zasady przebywania na terenie oraz prowadzenia zajęć przez
Klub Jeździecki Pony Club Okrzeszyn, zwany dalej Klubem. Każdy uczestnik zajęć i przebywający na
terenie Klubu ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem i zgodnie z nim postępować.
Osoby, które nie wypełniły formularza i nie zapoznały się z regulaminem, nie zostaną dopuszczone do
zajęć.
2.
Klub czynny jest od wtorku do niedzieli w godzinach od 8.00 do 21.00. Pierwszeństwo
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Klub mają osoby umówione. Rezerwacji terminu
można dokonać osobiście lub telefonicznie. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zmiany umówionego
terminu można dokonać najpóźniej do 24 godzin przed umówionym terminem jazdy. W przypadku
poinformowania o odwołaniu zajęć w terminie krótszym niż 24 godziny uczestnik jest zobowiązany
do zapłaty za zajęcia tak, jakby się one odbyły.
3.
Klub zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć z przyczyn niezależnych od Klubu, w
szczególności takich jak niekorzystne warunki atmosferyczne, czy choroba konia lub instruktora.
4.
Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przybycia na zajęcia co najmniej 15 minut przed ich
rozpoczęciem, aby móc przygotować siebie i konia do jazdy. W przypadku spóźnienia się uczestnika
lub braku jego gotowości, zajęcia mogą zostać skrócone o czas jego spóźnienia.
5.
Cennik oraz zakres usług dostępny jest w Klubie oraz na stronie internetowej Klubu.
6.
Zajęcia jazdy konnej prowadzą Instruktorzy Jazdy Konnej. Zajęcia jazdy konnej odbywają
się wyłącznie w obecności instruktora. Instruktorzy są upoważnieni do udzielania wszelkich
informacji na temat zasad przebywania na terenie Klubu, korzystania z usług Klubu, a także
wydawania poleceń mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zajęć oraz osób
trzecich przebywających na terenie Klubu.
7.
Instruktor ocenia umiejętności jeździeckie uczestnika zajęć korzystającego po raz pierwszy
z usług Klubu i na tej podstawie dobiera dla niego odpowiedniego konia oraz podejmuje ewentualne
dalsze decyzje dotyczące uczestnictwa w zajęciach.
8.
Wybór konia, na którym jeździ uczestnik, należy do instruktora, nie ma możliwości jazdy
tylko na jednym koniu.
9.
Jeżeli danego dnia uczestnik zajęć jest w stanie niedyspozycji fizycznej, ma obowiązek
poinformowania o tym prowadzącego zajęcia w celu dostosowania intensywności i trudności
programu jazdy konnej. Instruktor ma prawo, według swojego uznania, ocenić stan dyspozycji
uczestnika i jeżeli stwierdzi, że stan ten grozi potencjalnym niebezpieczeństwem dla tego uczestnika
lub innych osób, nie dopuścić go do jazdy.
10.
W zajęciach prowadzonych przez Klub może brać udział jednocześnie ilość osób ustalana
każdorazowo w harmonogramie jazd, jednak nie większa niż pięć osób przypadające na jednego
instruktora w czasie jednych zajęć
11.
W zajęciach jazdy konnej mogą brać udział osoby w wieku od lat 6, młodzież oraz dorośli,
pod warunkiem, że nie ma ku temu przeciwskazań zdrowotnych. W razie wątpliwości wymagana jest
konsultacja lekarska i przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego. Dzieci poniżej 6 lat
ze względów bezpieczeństwa mogą uczestniczyć w zajęciach na warunkach indywidualnie ustalonych
z Klubem oraz instruktorem.
12.
Klub zaleca uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w
zajęciach jazdy konnej.
13.
Klub zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia uczestnika do zajęć, jeśli Instruktor
stwierdzi, że jego waga/wzrost mogą zagrażać dobrostanowi konia.
14.
Pony Club Okrzeszyn zapewnia uczestnikom jazdy konnej:
a)
odpowiednio przygotowanego, dopasowanego do wzrostu i wagi jeźdźca konia. Wskazane
jest, aby osoby uczestniczące w zajęciach uczyły się samodzielnie przygotowywać konie do jazdy,
b)
podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, ochraniacze),
c)
miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem,
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d)
opiekę instruktora.
15.
W czasie zajęć (jazdy konnej, przebywania w boksie, prowadzenia konia) uczestnicy zajęć
zobowiązani są do noszenia odpowiedniego stroju ochronnego zgodnego z wymogami
bezpieczeństwa, a w szczególności:
a) kasku jeździeckiego,
b) kamizelki jeździeckiej,
c) butów jeździeckich za kostkę,
d) niekrępujących ruchów spodni (bryczesy, itp.),
e) rękawiczek jeździeckich.
16.
Klub zapewnia uczestnikom zajęć kamizelki jeździeckie oraz kaski, wskazane jest jednak
posiadanie własnego sprzętu, w szczególności kasku. Osoba nie posiadająca stroju ochronnego nie
zostanie dopuszczona do udziału w zajęciach.
17.
Wchodzenie na teren stajni, do boksów z końmi, na pastwiska i wybiegi jest dozwolone
wyłącznie pod opieką instruktora lub pracownika Klubu. W indywidualnie określonych przypadkach
instruktor lub pracownik Klubu może wyrazić zgodę na samodzielne wejście na teren stajni, do
boksów z końmi, na pastwiska i wybiegi.
18.
Ze względów bezpieczeństwa nie należy podchodzić do koni od tyłu (od strony zadu).
19.
Wyprowadzanie koni może się odbywać wyłącznie w obecności instruktora lub gdy wyrazi
on na to zgodę.
20.
W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia
instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych uczestników zajęć i
koni.
21.
Podczas przebywania w stajni, przy koniach oraz podczas jazdy konnej, należy
bezwzględnie zachować spokój, uwagę oraz ciszę. Należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem
PŁOCHLIWYM. Zabrania się biegania i krzyczenia w stajni.
22.
Nie wolno karmić koni, ani innych zwierząt przebywajcych na terenie stajni bez zgody
instruktora lub pracownika Klubu.
23.
Zabrania się pozostawiania konia bez opieki.
24.
Uczestnik zajęć jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania
postanowień niniejszego regulaminu oraz lekceważenia poleceń instruktora. Do szkód zalicza się w
szczególności: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje konia, uszkodzenie sprzętu.
25.
Zabrania się eksploatowania konia ponad jego siły, w szczególności wydawania poleceń,
do których nie jest przygotowany.
26.
W przypadku upadku któregokolwiek z uczestników zajęć wszyscy pozostali uczestnicy są
BEZWZGLĘDNIE zobowiązani do zatrzymania koni i postępowania zgodnie z poleceniami
instruktora.
27.
Podczas wyjazdów w teren zabrania się wyprzedzania instruktora, chyba że instruktor
wyda polecenie o wyprzedzeniu.
28.
Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł. W tym
celu należy stosować się do poleceń instruktora lub pracownika Klubu. Może to oznaczać w
szczególności przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności
związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, ogłowia, ochraniaczy, umycie wędzidła, odniesienie
sprzętu na miejsce (do siodlarni), ewentualne schłodzenie nóg.
29.
Klub zapewnia uczestnikom i ich opiekunom specjalne pomieszczenie – pokój klubowy.
Przebywanie w nim osób nieletnich możliwe jest tylko pod opieką ich opiekuna prawnego.
Pozostawienie nieletniego bez opieki nie stanowi powierzenia opieki nad nimi Klubowi, instruktorowi
lub innemu pracownikowi Klubu.
30.
Obowiązuje bezwzględny zakaz wjeżdżania i parkowania samochodów na terenie Klubu,
poza wyznaczonym parkingiem. Na terenie Klubu obowiązuje zasada – jeździec na koniu/osoba
prowadząca konia ma zawsze pierwszeństwo.
31.
Na terenie całego Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, używania
innych źródeł ognia, spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających lub mogących zagrażać
bezpieczeństwu osób i zwierząt znajdujących się na terenie Klubu.
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32.
Na terenie Klubu psy oraz inne zwierzęta mogą przebywać wyłącznie na smyczy lub w
inny sposób (np. w klatce) zabezpieczone przed samowolnym poruszaniem się po terenie Klubu. Za
wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiadają ich właściciele.
33.
Rodzice, opiekunowie oraz osoby trzecie mogą obserwować zajęcia i oczekiwać
zakończenia zajęć w miejscach do tego wyznaczonych przez Klub, w szczególności za ogrodzeniem
ujeżdżalni lub hali. Rodzice, opiekunowie oraz osoby trzecie zobowiązani są stosować się do poleceń
pracowników Klubu.
34.
W razie pożaru należy postępować zgodnie z instrukcją przeciwpożarową.
35.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Klubu oraz za
wszelkie przedmioty wartościowe przyniesione na teren Klubu.
36.
Uczestnik oświadcza, że jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
37.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, uszczerbki na zdrowiu oraz kontuzje,
będące następstwem niezastosowania się do niniejszego regulaminu, poleceń instruktora lub
pracownika Klubu.
38.
Uczestnik zajęć (w przypadku jeźdźca niepełnoletniego jego rodzic lub opiekun prawny)
jest zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód powstałych z jego winy, skutkujących w szczególności:
uszkodzeniem ciała innego uczestnika zajęć, uszkodzeniem lub zagubieniem sprzętu jeździeckiego lub
wypożyczonego stroju jeździeckiego.
39.
Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy osób trzecich.
40.
Klub informuje, a uczestnik zajęć przyjmuje do wiadomości, iż koń jest zwierzęciem
płochliwym i nieprzewidywalnym, co może skutkować urazem, uszkodzeniem ciała lub rozstrojem
zdrowia.
41.
Na terenie Klubu są rozwinięte i oznakowane tzw. pastuchy elektryczne. Obowiązuje
bezwzględny zakaz ich dotykania. Rodzice oraz opiekunowie prawni są zobowiązani dopilnować, aby
dzieci nie przebywały w pobliżu tzw. pastuchów.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z niniejszym regulaminem.
….………………………………………………………………………
Data i czytelny podpis uczestnika/opiekuna uczestnika zajęć
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