REGULAMIN STAJNI PENSJONATOWEJ

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i
terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania niniejszego
regulaminu, zasad BHP i ppoż., oraz do stosowania się do uwag
instruktorów i pracowników obsługi.
2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem.
3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywad na terenie stajni tylko pod opieką
osób dorosłych.
4. Osoby niepełnoletnie moją obowiązek używania kasku ochronnego
podczas jazdy konnej.
5. Obsługa stajni zaleca stosowanie kasku ochronnego wszystkim osobom
jeżdżącym konno.
6. Na terenie budynku stajni nie mogą przebywad osoby nietrzeźwe.
7. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.
8. Nie wolno korzystad z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez
obsługę stajni.
9. Obsługa stajni zaleca pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren
przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie
powrotu.
10.Konie mogą byd wiązane do specjalnych haków, bądź słupków, nie wolno
wiązad do krat.
11.Zachowujemy szczególną ostrożnośd w porze karmienie oraz podczas
przebywania w boksach, stajni, hali, na wybiegu i ujeżdżalni.
12.Należy przestrzegad porządku i czystości.
13.Należy sprzątad po sobie i po koniu.
14.Bezwzględnie należy dopilnowad zamykania boksów po wyjściu od koni.
15.Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do
konia, bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i
gwałtownych ruchów.
16.Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyd na swoje miejsce
po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.
17.Psy właścicieli koni mogą przebywad na terenie stajni na ich wyłączna
odpowiedzialnośd.
18.Właściciele psów zobowiązani są do sprzątana odchodów po swoich
psach.
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19.Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agrsywnych mogących
stanowid jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt
przebywających na terenie.
20.Na terenie ujeżdżalni panuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
21.Osoby jeżdżące konno mijają się lewymi stronami.
22.Osoby rozstępowując konie w każdym przypadku ustępują
pierwszeostwa innym jeźdźca.
23.Konie należy lonżowad tak, aby nie blokowad ścian.
24.Na hali może byś prowadzona tylko jedna lonża jednocześnie.
25.Przy silnym wietrze, panuje zakaz wjazdu na ujeżdżalnie, w przypadku
wątpliwości należy uzgodnid z obsługą stajni.
26.Przed wyjściem/wejściem na halę należy ostrzec osoby w niej jeżdżące.
27.Osoby jeżdżące na hali po zakooczeniu treningu proszone są o
posprzątanie odchodów po koniach, ( jeżeli nie obejmuje tego umowa).
28.Wypadki, urazy zarówno osób jak i koni oraz wszelkie uwagi zgłaszamy
do instruktora.
29.Nie wolno pozostawiad osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez
opieki.
30.Odpas ranny odbywa się od godziny 7.00
31.Odpas wieczorny odbywa się od godziny 18.00
32.Boksy sprzątane są raz na tydzieo zgodnie z umową.
33.Wszystkie życzenia oraz wnioski osób będą rozpatrywane i w miarę
możliwości wdrażane.
34.Obiekt jak i konie posiadają ubezpieczenie.
35.Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu mają obowiązek
stosowania powyższego regulaminu.
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