REGULAMIN MŁODZIEŻOWEJ SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ NA KONIKACH POLSKICH
w
STADZIE OGIERÓW SIERAKÓW

Szkółka jeździecka ma za zadanie naukę i doskonalenie umiejętności jeździeckich dla dzieci od lat 5.
1. O zakwalifikowaniu dziecka do szkółki ostatecznie decyduje instruktor.
W przypadku osób mających trudności z jazdą konną możliwe jest wykupienie indywidualnych jazd doszkalających w
cenie 30 zł za godzinę.
2. Warunkiem przyjęcia do szkółki jest:
- dostarczenie zgody obojgu rodziców, opiekunów
- dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa
- dostarczenie dowodu zawarcia ubezpieczenia NNW na czas zajęć
-wyposażenie dziecka w odzież jeździecką (Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy strój
zapewniający bezpieczeństwo: kask ochronny na głowę, buty na niezbyt grubej, twardej podeszwie, spodnie
bawełniane, leginsy lub bryczesy, skarpetki podkolanówki.
Nie dopuszcza się jazdy w rozpiętej całkowicie kurtce / kamizelce. Niedozwolone jest posiadanie na sobie
jakiejkolwiek biżuterii /także piercing/ ani zegarka ze względów bezpieczeństwa. Zbliżając się do konia /idąc po
niego!!/ lub wchodząc na padok, na którym odbywa się lekcja należy robic to w kasku; siodłając konia, należy mieć na
sobie cały sprzęt (kask!!))
3. O skreśleniu dziecka z listy decyduje instruktor. Może to nastąpić po: nieterminowym wnoszeniu opłat, braku
postępów w ćwiczeniach, opuszczaniu zajęć, złym zachowaniu dziecka na zajęciach lub w innych indywidualnych
przypadkach.
4. Dziecko podczas przebywania na terenie ośrodka jeździeckiego zobowiązane jest do przestrzegania zasad
obowiązujących na terenie Stada oraz do bezwzględnego podporządkowania się poleceniom instruktora.
5. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu, generalnie w dniach:
-soboty 9-11
-wtorki 17-19
6. Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy organizatora, zostanie wyznaczony inny dzień w tygodniu.
7. Koszt udziału w zajęciach to odpłatność z góry za 8 zajęć w rozpoczętym miesiącu z góry po 20 zł za godzinę, razem
160 zł za miesiąc, płatne przed rozpoczęciem się kolejnego miesiąca.
8. Nieobecność na planowanych zajęciach nie zwalnia z odpłatności.
9. Zalecana jest obecność rodziców w początkowej fazie nauki jazdy konnej
10. ILOŚĆ JEŹDŹCÓW: W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora może brać udział maksymalnie 6
jeźdźców.
Rodzic: ….. .…....................................... ( czytelny podpis: imię i nazwisko, data)

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH SZKÓŁKI
JEŹDZIECKIEJ W STADZIE OGIERÓW SIERAKÓW

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka( imię i nazwisko dziecka) .............................................…........... w zajęciach
szkółki jeździeckiej.

Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z regulaminem stajni.
…...........................................................
(czytelny podpis rodzica, data)

Dane dziecka:

Imię:................................................................................................................

Nazwisko:.......................................................................................................

data urodzenia:...............................................................................................

szkoła:.............................................................................................................

numery kontaktowe:.......................................................................................

adres email......................................................................................................

REGULAMIN STAJNI

1. Podczas przebywania na terenie ośrodka jeździeckiego należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom
instruktora, masztalerza
2. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego i samowolnego wchodzenia do koni (w boksach, na
padoku).
3. Po przyjściu do stajni należy zgłosić się do instruktora. Również każde wyjście musi być zgłoszone.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka jeździeckiego podczas trwania zajęć.
5. Zabiegi pielęgnacyjne i przygotowanie koni do jazdy może odbywać się tylko w obecności i za pozwoleniem
instruktora
6. Każda osoba zobowiązana jest do dbania o przydzielonego konia i pozostawiania w czystości rzędu jeździeckiego, z
którego korzystała na treningu oraz pomieszczeń w których przygotowywała się do treningu (siodlarnia,
przebieralnia itd.)
7. Nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz robić gwałtownych ruchów płosząc konie . Przebywając na koniach
należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym, oraz do końca nieprzewidywalnym.
8. Na terenie Stada obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu poza miejscami wyznaczonymi.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SKUTKUJE SKREŚLENIEM Z LISTY CZŁONKÓW SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ

KAŻDEGO OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli, trenerów, jeźdźców,
organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć na celu zdrowie i
dobro konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo konia powinna mieć
miejsce zawsze i wszędzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na wentylację, karmienie, pojenie,
bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom swojej wiedzy na temat
treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być wykorzystywane
wyłącznie dla dobra konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i jazdy uznawanych przez
Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.
9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli - wszystkich osób oraz
instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania dobra konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas treningów i
wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy wszystkich dyscyplin jeździeckich
powinny być nieustannie weryfikowane pod kątem dobra konia.

POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

