REGULAMIN STAJNI WAWRZKOWIZNA
Wszystkie osoby przebywające na terenie
Stajni Wawrzkowizna zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, oraz dostosowania się
do uwag instruktora jazdy konnej
i pracowników obsługi.
Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania.
Elbest Sp. z o.o. Oddział Wawrzkowizna nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane
nieprzestrzeganiem regulaminu.

1.Na terenie stajni mogą przebywać osoby które uzyskały zgodę instruktora jazdy konnej lub obsługi stajni.
Przebywanie na terenie stajni jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.
2. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz używania innych źródeł ognia.

2. Na terenie stajni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek, podchodzenia do koni oraz jazdy
pod ich wpływem.

3. W stajni i na obszarze, na którym prowadzone są jazdy, nie należy biegać, wykonywać gwałtownych ruchów,
krzyczeć, wprowadzać agresywnych zwierząt, mogących spłoszyć konie i doprowadzić do wypadku

4. Dzieci na terenie stajni mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia Wawrzkowizna nie
ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
5. W stajni obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania koni. Dokarmianie koni może spowodować niebezpieczna
kolkę, która niejednokrotnie powoduje śmierć konia.
6. Bez zgody instruktora jazdy konnej zabrania się wchodzenia do boksów koni, wyprowadzania koni z boksów,
wkładania rąk do boksów w których przebywają konie.

7. W momencie wyprowadzania lub wprowadzania koni do stajni osoby postronne muszą bezwzględnie opuścić
korytarz stajni.

8. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia zachować od
poprzednika odległość, co najmniej 3 m .

9. Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zasygnalizowania swojej obecności głosem. Nie
należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia, nie wolno klepać go po zadzie.
10. W przypadku sytuacji niebezpiecznej, zagrażającej zdrowiu ludzi i zwierząt należy natychmiast poinformować
instruktora jazdy konnej lub obsługę stajni.

REGULAMIN
JAZDY KONNEJ W STAJNI WAWRZKOWIZNA

1.

Warunkiem przystąpienia do nauki jazdy konnej w stajni Wawrzkowizna jest ukończenie 10 roku życia.
W przypadku młodszych dzieci rodzic zobowiązany jest do podpisania Oświadczenia

2.

Na zajęcia z jazdy konnej składa się:
Przygotowanie konia (wyczyszczenie, osiodłanie)
Jazda
Rozsiodłanie konia

3.

Zajęcia mogą być odwołane przez instruktora nawet tego samego dnia z przyczyn losowych ( np.
kulawizna konia )

4.

Nie należy podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.

5.

Należy zachowywać szczególną ostrożność przy czyszczeniu i podnoszeniu kończyn konia

6.

Konia należy wyczyścić, szczególnie w miejscach, gdzie znajdować się będzie siodło oraz popręg.

7. Sprzęt (szczotki, kopystki, czapraki, siodła, ogłowia, kaski, baciki, itd.) należy odkładać na swoje
miejsce.

8. Należy zgłaszać każde zmiany skórne konia (rany, otarcia, itd.). Pozwoli to zapobiec cierpieniu konia i
dalszym urazom

9.

Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz

10. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie prowadzenia
zachować od poprzednika odległość, co najmniej 2 m – nie naprowadzać na ogony. Taką samą
odległość zachowujemy podczas postoju.

11. Nie dopuszczać, aby podczas wyprowadzania ze stajni lub postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie
podgryzały.

12. Niedopuszczalna jest jazda bez toczka, lub

kasku ochronnego. Osoby nieposiadające kasku

ochronnego na głowę nie będą dopuszczone do zajęć. (kask można nie odpłatnie wypożyczyć w stajni )

13.

Podczas jazdy w zastępie nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować odstęp,
co najmniej 3 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.

14. Bez względu na sytuację zabrania się jeźdźcowi krzyczeć i piszczeć, wywoływać niepotrzebną panikę.
Nieprawidłowe zachowanie może spowodować dla wszystkich uczestników jazdy konnej niebezpieczną
dla życia i zdrowia sytuację.

15. 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 stajni

16. Stajnia Wawrzkowizna nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia ciała powstałe podczas jazdy lub
przebywania na terenie stajni

