
Regulamin zachowania i postępowania uczestników podczas  

 „Dnia Koniarza 2021 r.” 

 
1. TERMIN I MIEJSCE  

Dzień Koniarza odbywa się 23.10.2021 r. w Regietowie na  terenie Kombinatu 
Rolnego Kietrz Sp. z o.o. - Stadnina Koni Huculskich „ Gładyszów”. 

2. ORGANIZATORZY 

Kombinat Rolny Kietrz Sp. z o.o.- Stadnina Koni Huculskich „ Gładyszów” w 
Regietowie 

Jeździecki Klub Sportowy „ Jaśmin” przy Stadninie Koni Huculskich                   
„ Gładyszów” sp. z o.o. 

Stowarzyszenie „ Hucuł” przy Stadninie Koni Huculskich „ Gładyszów” sp. z o.o. 

3. Organizator ZAPEWNIA UCZESTNIKOM : 

- konie odpowiednio przygotowane 
- podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, kantar, uwiąz, szczotki) 
- opiekę instruktorską 

4. STRÓJ:  

Każdy uczestnik imprezy powinien nosić w czasie jazdy strój zapewniający 
bezpieczeństwo: kask ochronny na głowę, buty na niezbyt grubej, płaskiej 
podeszwie, spodnie dresowe / bawełniane leginsy do kostek lub bryczesy. Nie 
dopuszcza się jazdy w rozpiętej całkowicie kurtce / kamizelce. Niedozwolone 
jest posiadanie na sobie jakiejkolwiek biżuterii /także piercing/ ani zegarka ze 
względów bezpieczeństwa. 
 

5. WIEK UCZESTNIKÓW 

W Spędzie koni i Biegu św. Huberta jako jeźdźcy mogą uczestniczyć tylko osoby 
pełnoletnie. 

6. 

Na terenie stajni i w jej pobliżu obowiązuje całodobowy bezwzględny zakaz 
palenia papierosów, picia alkoholu i stosowania wszelkich innych środków 
mających wpływ na odbieranie rzeczywistości. Instruktor ma prawo odmówić 
wydania konia osobie, którą podejrzewa o bycie pod wpływem środków 
odurzających. W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu 
pieniędzy za wykupioną jazdę. 

 



7. REGUŁY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW : 

każdy uczestnik  zobowiązany jest do starannego przygotowania do jazdy 
przydzielonego mu konia. O wyborze konia decyduje wyłącznie instruktor. 
Należy stawić się na tyle wcześniej przed umówioną godziną, by bez stresu 
przygotować konia ( min. 30 min). 
* jeżeli instruktor stwierdza, że koń został źle przygotowany, uczestnik ma 
obowiązek dokonać poprawek. 
Wszyscy uczestnicy wyjazdu w teren są zobowiązani do wykonywania poleceń 
instruktora prowadzącego oraz poruszania się tylko po trasie wyznaczonej 
przez niego. Kategorycznie zabrania się wyprzedzania instruktora czołoweg 
* uczestnik imprezy jest odpowiedzialny finansowo za szkody powstałe z jego 
winy, rażących zaniedbań, nagannego zachowania i wszelkich form łamania 
regulaminu.  
* po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym 
jeździł - rozsiodłać i odprowadzić na wyznaczone miejsce - zależnie od 
polecenia instruktora. 
* nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!! 

 NIESTOSOWANIE SIĘ DO REGULAMINU POWODUJE BRAK ODPOWIEDZIALNOŚCI      
ODSZKODOWAWCZEJ ORGANIZATORA 

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA JEŹDŹCA: 

1. nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego 
uwagi głosem. 
2. prowadzać konia należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku 
wodze, uwiąz lub lonżę. Wolna część lonży/ uwiązu ma być trzymana lewą ręką 
jeźdźca, nie może wlec się po ziemi ani być wokół ręki okręcona. Wodze koń 
ma mieć zawieszone na szyi. 
3. prowadząc kilka koni osoby muszą zwrócić uwagę na odstępy - minimum 
długość 1 konia.  
4. dosiadać konia i zsiadać z niego należy w sposób zalecany przez instruktora. 
5. ZASADY JAZDY NA UJEŻDŻALNI ( ROZPRĘŻALNI): podczas jazdy w zespole nie 
najeżdżać na konia poprzednika, mijać się tylko po lewej ręce, ustąpić miejsca 
na obwodzie placu osobie poruszającej się szybszym ruchem lub wykonującej 
bardziej skomplikowane ćwiczenie (chyba, że instruktor zaleci inaczej).  

6. siedząc na koniu nigdy nie wypuszczać wodzy z rąk. W razie konieczności 
zatrzymania konia i poprawienia czegokolwiek - najpierw poinformować 
instruktora, następnie wykonać to wewnątrz placu - nigdy na obwodzie ani na 
linii przeszkody! 
7. podczas JAZDY W TERENIE nie wyprzedzać czołowego, przekazywać głośno 
jego polecenie osobom znajdującym się z tyłu zastępu.  
8. zarówno przed osiodłaniem konia, jak i po zejściu z niego sprawdzić 
starannie stan rzędu jeździeckiego, w szczególności rzemieni policzkowych, 
wędzidła i przystuł / popręgu. Zawsze po jeździe myjemy wędzidło! 
9. niezwłocznie informować instruktora o zauważonej niebezpiecznej sytuacji, 
nagłym złym samopoczuciu jeźdźca lub konia. 
 



ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA: 
1. dobro konia jest najważniejsze  
2. do pracy może być użyty tylko zupełnie zdrowy koń (lub za zgodą 
weterynarza). 
3. przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia, sprawdzić czy nie ma żadnych 
zaklejek mogących spowodować otarcia, skaleczeń, opuchlizn. Szczególnie 
dokładnie sprawdzić kopyta. O wszelkich niepokojących objawach natychmiast 
informować instruktora. 
4. nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi gdy ma dociągnięty popręg - 
grozi "zapoprężeniem" - bolesną kontuzją. 
5. nie przywiązywać konia za wodze. 
6. dbać o spokój i bezpieczeństwo konia w każdym momencie jego pracy. 
7. nie podawać niczego do jedzenia bez zgody instruktora. Dotyczy także 
"publiczności"!!! 
8. nie karać konia samodzielnie - zawsze tylko wg zaleceń instruktora. Pamiętaj 
- dla konia brak nagrody (poklepania, pochwalenia głosem), to już kara! 
9. nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej. 
10. unikać styczności z innymi końmi. 

 

PAMIĘTAJ - REGULAMIN TO NIE PUSTY TEKST! 

 
!!! To sporo ważnych zasad, które pozwolą Ci cieszyć się obcowaniem z końmi, 
przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa swojego, konia i otoczenia. 
!!! Koń to nie zabawka. 
!!! Koń to zwierzę z natury uciekające - nie żyje po to, by kopnąć lub ugryźć 
człowieka. 
 


