REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO „DWOREK MAKOSZKA”
1. Ośrodek Jeździecki prowadzi zajęcia jazdy konnej w okresie szkolnym - od połowy września
do czerwca z pominięciem świąt, długich weekendów oraz ferii zimowych.
2. Pierwsza jazda poglądowa której koszt wynosi 70 zł, ma na celu określenie poziomu
zaawansowania jeźdźca i przydzielenia go do odpowiedniej grupy. Zapisując się do sekcji
jeździeckiej, osoba deklaruje chęć regularnego uczestnictwa w zajęciach jeździeckich,
obowiązuje wówczas cennik specjalny.
3. Dla członków sekcji jeździeckiej Ośrodek zapewnia:
•

Stałe dni i godziny treningów

•

Pierwszeństwo w zapisach w przypadku organizowania różnych wydarzeń (czworoboki/
parkury szkoleniowe, gonitwa Hubertus itp.)

•

Wykłady teoretyczne (1 x miesiąc)

•

Odpłatne wypożyczenie konia na egzamin/zawody (po wcześniejszej konsultacji i
zgodzie instruktora prowadzącego)

4. Osoby rozpoczynające naukę jazdy konnej odbywają lekcję na lonży dodatkowo ucząc się
zasad bezpiecznego zachowania się przy koniach, czyszczenia i ubierania konia.
5. Lekcja na lonży trwa 30 minut, lekcja w grupie 60 minut.
6. O przydziale do grup zawsze decyduje instruktor, tak samo jak i o rodzaju treningu
(ujeżdżeniowy, skokowi itp.).
7. Osoby jeżdżące samodzielnie, przychodzą do stajni 30 min wcześniej w celu punktualnego
rozpoczęcia lekcji. Zobowiązane są dokładnie wyczyścić i osiodłać przydzielonego konia, jeśli
nie uczestniczył on w poprzedniej lekcji.
8. Koń na jazdę musi przychodzić wyczyszczony i odpowiednio przygotowany. Instruktor ma
prawo cofnąć jeźdźca do stajni, jeżeli koń jest brudny, w celu ponownego wyczyszczenia konia
lub zlecić przesiodłanie konia i dokonanie niezbędnych poprawek. W takim wypadku jazda nie
jest przedłużana.
9. Po zajęciach jeździeckich uczeń zobowiązany jest do należytego zadbania o konia (rozebranie
konia, wyczyszczenie kopyt, umycie nóg, sprawdzenie stanu skóry konia, zrobienie wcierek,
wysuszenie konia, odprowadzenie konia do boksu), a także o sprzęt jeździecki (umycie wędzidła
oraz ochraniaczy, wyczyszczenie popręgu i strzemion, odłożenie sprzętu na swoje miejsce,
odczepienie czapraka i popręgu do wyschnięcia).

10. Godzina, na którą jeździec umawia się na zajęcia jest godziną rozpoczęcia zajęć na koniu, a
nie pojawienia się stajni. W przypadku spóźnienia na zajęcia, nie są one przedłużane.
11. Uczeń zobowiązany jest posiadać bezpieczny i wygodny strój do jazdy konnej, tj. wygodne
obuwie (najlepiej za kostkę); elastyczne, długie spodnie, nie powodujące obtarć, kask ochronny
oraz włosy związane w kucyk albo warkocz. Zaleca się również posiadanie kamizelki ochronnej.
Ośrodek udostępnia nieodpłatnie kaski.
12. W przypadku treningu na crossie, wyjazdu w teren jeźdźcy zobowiązani są do jazdy w
kamizelce ochronnej. W przypadku treningu skokowego jeźdźcy do lat 15 zobowiązani są do
jazdy w kamizelce ochronnej.
13. Jeźdźcy zobowiązani są do dbania o sprzęt jeździecki, który należy do Ośrodka, a także o
porządek w boksie, przy boksie konia na którym jeździli oraz w siodlarni.
14. Jeźdźcy ponoszą odpowiedzialność za sprzęt jeździecki Ośrodka, który został zgubiony lub
zniszczony przez jego działania. Jest zobowiązany do pokrycia jego kosztów.
15. Ośrodek Jeździecki nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników zajęć
pozostawione na terenie Ośrodka. Caly sprzęt jeździecki powinien być podpisany.
16. Ośrodek Jeździecki nie ponosi odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione na
terenie ośrodka bez opieki osoby dorosłej, poza ściśle ustalonymi godzinami zajęć, w których
dzieci uczestniczą oraz wolontariatami.
17. Jeźdźcy muszą zdawać sobie sprawę, że są to zajęcia oparte na pracy ze zwierzętami, dlatego
różne sytuacje losowe (np. choroba konia, upadek jeźdźca) mogą spowodować zmiany w
organizacji. Zajęcia mogą zostać odwołane, przesunięte na inny termin; mogą się też
nieoczekiwanie przedłużyć, opóźnić lub ich przebieg może ulec zmianie.
18. W wyjątkowych sytuacjach instruktor może być zmuszony przesunąć zajęcia na inny termin,
godzinę lub mogą one zostać odwołane. W przypadku odwołania lekcji w razie konieczności
ważność karnetu zostaje przedłużona.
19. O odwołaniu zajęć z powodów warunków atmosferycznych (ulewne deszcze, burze itp.) lub
stanu podłoża (np. gruda) decyduje instruktor.
20. Odwołanie zajęć przez jeźdźca musi odbyć się najpóźniej w dniu poprzedzającym termin
jazdy. Jazdy nieodwołane lub odwołane na ostatnią chwilę zostają odpisane z karnetu/jeździec
zobowiązuje się do uregulowania opłaty za nią.
21. Ośrodek Jeździecki zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia dla jeźdźców.
22. Zarówno Opiekun prawny osoby nieletniej jak i pełnoletni uczestnik zajęć, będąc
świadomym ryzyka jakie niesie za sobą jazda konna jaki i zajęcia przy koniach deklaruje, że nie
będzie wnosił skarg ani roszczeń z tytułu potencjalnych wypadków.
23. Wszyscy klienci Ośrodka są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu
Ośrodka.

