REGULAMIN UCZESTNICTWA W JEŹDZIE KONNEJ
1. Zajęcia z jazdy konnej odbywają się;
 W okresie letnim od 9.00 – 12.00 oraz od 14.00 – 19.00
 W pozostałych miesiącach - po wcześniejszej rezerwacji
2. Jazdy konne można zamówić osobiście lub telefonicznie . Pierwszeństwo maja osoby
wcześniej umówione natomiast osoby przychodzące bez rezerwacji muszą się liczyć z
możliwością nieobsłużenia w danym dniu lub o danej godzinie.
3. Stadnina Koni zapewnia swoim klientom ; odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne ,
podstawowy sprzęt jeździecki ( siodło , ogłowie, kask)
4. Każdy uczestnik jazdy konnej powinien posiadać odpowiedni strój zgodny z wymogami
bezpieczeństwa ; buty na niezbyt grubej płaskiej podeszwie, długie spodnie chroniące przed
otarciami .
5. Wszystkie jazdy konne prowadzone są przez Instruktora posiadającego stopień Instruktora
Rekreacji Ruchowej – specjalność jazda konna ( nie ma możliwości jazdy konnej bez
instruktora)
6. W zajęciach nauki jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od lat ośmiu (w zależności od
indywidualnych predyspozycji) .
Instruktor decyduje o tym czy dane dziecko może uczestniczyć w nauce jazdy konnej a rodzic
jest zobowiązany o poinformowaniu o jakichkolwiek przeciwwskazaniach dziecka do
korzystania z jazdy konnej.
7. Dzieci poniżej 8 lat mogą korzystać z przejażdżek czyli oprowadzaniu konia przez
instruktora.
8. Jazdy konne prowadzone są w terenie lub na ujeżdżalni/ placu .
W wyjazdach w TEREN mogą uczestniczyć tylko osoby zakwalifikowane przez instruktora
prowadzącego
9. Osoby zaczynające naukę jazdy konnej nie mogą uczestniczyć w zajęciach na placu /
ujeżdżalni oraz w wyjazdach w teren . Takie osoby mogą zacząć naukę indywidualną tylko
na lonży . O przejściu do następnego etapu nauki ” na placu” decyduje tylko i wyłącznie
instruktor .
10. Osoby które uczestniczą w jazdach konnych proszone są o zgłaszanie się do instruktora ;
 TEREN - na 30 minut przed planowanym wyjazdem
 PLAC LUB LONŻA – na 15 minut przed rozpoczęciem zajęć

W przypadku nie zgłoszenia się na czas, instruktor może odmówić
uczestnictwa w zajęciach
11. Na terenie obiektów hodowlanych oraz krytej ujeżdżalni obowiązuje ZAKAZ PALENIA
PAPIEROSÓW I SPOZYWANIA ALKOHOLU

