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1. Cel:
Określenie zasad korzystania z usług jazd konnych
2. Zakres:
Niniejsza procedur obowiązuje na terenie Ośrodka Agroturystycznego „Koński Dwór” i
dotyczy osób korzystających z usług jazdy konnej
3. Odpowiedzialności
3.1. Rodzic (opiekun) odpowiedzialny jest za:
3.1.1. zapewnieni dziecku bezpiecznego dotarcia na miejsce KMJ oraz bezpieczny
powrót do domu;
3.1.2. dopilnowanie, aby dziecko posiadało kask ochronny i odpowiedni ubiór
zapewniający bezpieczną jazdę;
3.1.3. ubezpieczenie dziecka od NNW
3.1.4. punktualny odbiór dziecka po zakończeniu zajęć ;
3.2. Jeździec odpowiedzialny jest za
3.2.1. wykonywanie poleceń Instruktora;
3.2.2. przestrzeganie zasad obowiązujących na terenie Ośrodka;
3.2.3. dbanie o schludny wygląd ;) własny i konia, którego dosiada;
3.2.4. pielęgnację czworonoga, który mu został przydzielony na czas zajęć.;
3.2.5. sumienne poszerzanie wiedzy hipologicznej;
3.3. Instruktor prowadzący KMJ odpowiedzialny jest za prowadzenie jazdy konnej w sposób
zapewniający bezpieczeństwo dla jeźdźców i koni.
4. Zasady
4.1. Jazdy prowadzone są przez Instruktora Jazdy Konnej. Samodzielnie mogą jeździć jedynie
posiadacze własnych koni lub dzierżawcy koni stajni Koński Dwór na własną
odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie, posiadające własne konie, za zgodą i na
odpowiedzialność opiekunów prawnych.
4.2. Jazdy konne odbywają się na lonży lub luzem, na ujeżdżalni lub w terenie – decyzję o
przeprowadzeniu zajęć podejmuje instruktor. Oceniając umiejętności jeźdźca dobiera dla
niego konia i rodzaj treningu.
4.3. Rodzice wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach w momencie zapisu na
wybrana formę zajęć.
4.4. Okazanie karnetu lub płatność dokonuje się u Instruktora prowadzącego jazdę przed
lekcją jazdy konnej.
4.5. Karnety do nabycia są u Instruktora w cenie podanej na aktualnym Cenniku Jazd.
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4.6. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby nie posiadające przeciwwskazań zdrowotnych do
uprawiania jazdy konnej.
4.7. Uczestnika zajęć obowiązuje strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa tj. kask lub
kaskotoczek chroniący głowę, buty o gładkiej podeszwie, spodnie chroniące przed
otarciami. Zaleca się stosowanie kamizelek ochronnych.
4.8. Osoby zapisane na jazdę są zobowiązane do telefonicznego powiadomienia w razie
nieobecności.
4.9. Osoby jeżdżące zobowiązane są być gotowymi do jazdy min. 20 min przed umówioną
godziną.
4.10.
Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia
zasad bezpieczeństwa i poleceń instruktora. Do szkód zalicza się kontuzje koni, jeźdźców
oraz uszkodzenia sprzętu.
4.11.
Wszelkie wypadki, kontuzje oraz skaleczenia dotyczące jeźdźców i koni należy
zgłaszać niezwłocznie instruktorowi bądź właścicielom stajni.
4.12.
Po jeździe obowiązkowo należy: umyć wędzidło oraz odłożyć ogłowie, siodło,
wyczyszczone szczotki oraz inne używane rzeczy na swoje miejsce.
4.13.
Nieodwołana jazda lub jazda odwołana w ostatniej chwili - zostaje uznana za jazdę
wykorzystaną i należy ją opłacić.
(bezpłatne odwołanie jazdy – nie później niż jeden dzień przed planowana jazda).
opracowała
Dorota Gomułkiewicz
Instruktor Jazdy Konnej
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