
 

 

REGULAMIN STAJNI 

1. Zajęcia jazdy konnej prowadzone są przez instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna lub osoby 

wyznaczonej przez instruktora.  

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej jest posiadanie ubezpieczenia NNW (w innym przypadku uczestniczy 

na własną odpowiedzialność), brak przeciwwskazań zdrowotnych i uczestniczenie w zajęciach na własną 

odpowiedzialność. 

3. Instruktor ocenia umiejętności jeźdźca i na tej podstawie dobiera odpowiedniego konia i rodzaj jazdy (jazda 

samodzielna/lonża). 

4.  Każdy jeździec powinien posiadać właściwy strój: kask (możliwość wypożyczenia kasku), buty z cholewkami 

zakrywającymi kostkę, na płaskiej podeszwie, długie spodnie oraz niekrępującą ruchów odzież górną. 

5. Jazdy odbywają się na placu lub w terenie. Przy złych warunkach atmosferycznych i w okresie zimowym posiadamy 

dostęp do krytej ujeżdżalni.  

6. Osoby umówione na jazdy samodzielne (grupowe/indywidualne) zobowiązane są przyjść odpowiednio wcześnie aby 

samodzielnie przygotować konia do jazdy na ustaloną godzinę. 

7. Jeśli jeździec nie przygotuje konia na czas, jazda nie kończy się później, niż było to ustalone. Przygotowanie konia do 

jazdy obejmuje takie czynności jak: staranne wyczyszczenie konia, prawidłowe osiodłanie, ubranie ochraniaczy, 

założenie derki z polaru (okres zimowy). Instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w tych czynnościach 

osobom początkującym. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs lonży lub osoby zaawansowane przygotowują konia samodzielnie 

pod okiem instruktora, chyba że wcześniej uzgodnią inaczej. 

8. Czas jazdy naliczany jest od zaplanowanej godziny jazdy, jeżeli jeździec się spóźni, jeździ określoną liczbę minut do końca 

zaplanowanej jazdy. 

9. Jeśli instruktor zauważy, że koń został źle przygotowany do jazdy, jeździec jest zobowiązany do dokonania poprawek. 

Czas poświęcony na poprawienie wlicza się w czas jazdy. 

10. Każdy jeździec po skończonej jeździe powinien przeznaczyć odpowiednią ilość czasu, aby dokonać koniecznych czynności 

pielęgnacyjnych, tj. rozsiodłanie konia, zdjęcie ochraniaczy, umycie wędzidła, odłożenie sprzętu na wyznaczonym 

miejscu, wyczyszczenie konia w tym też kopyt, umycie nóg, ubranie derki (okres zimowy). 

11. Pozostawiamy po sobie porządek w stajni, siodlarni i szatni. 

12. W czasie jazdy należy bezwzględnie dostosować się do poleceń instruktora, oraz do regulaminu obowiązującego na 

krytej ujeżdżalni i na placach. W sytuacji niedostosowania się do poleceń, osobom, które swoim postępowaniem mogą 

zagrażać bezpieczeństwu innym jeźdźcom i zwierzętom i/lub wprowadzać zamieszanie instruktor ma prawo przerwać 

zajęcia bez zwrotu opłaty za jazdę. 

13. Uczestnik jazdy konnej (lub jego prawny opiekun) ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku lekceważenia 

poleceń instruktora. Mogą to być: kontuzje jeźdźca, kontuzje koni, zniszczenie sprzętu jeździeckiego. 

14. We wszystkich czynnościach stajennych oraz czasie jazdy, jeźdźcy zobowiązani są do właściwego traktowania koni, każdy 

jeździec musi zdawać sobie sprawę iż dobro koni jest celem nadrzędnym oraz, że obcowanie z końmi wymaga 

samodyscypliny, odpowiedzialności i kontroli emocji. 

15. Przebywając na terenie stajni jak i w czasie jazd, należy przestrzegać poleceń instruktora i osób do tego wyznaczonych. 

16. Należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym dlatego unikać należy gwałtownych ruchów, 

biegania oraz krzyku. 

17. Koszt jazd według cennika. Na jazdy umawiamy się telefonicznie lub osobiście. 

18. Umówioną jazdę należy odwołać poprzedniego dnia do godz. 20:00, w sytuacjach bardzo wyjątkowych najpóźniej  do 4h 

przed rozpoczęciem jazdy, nieodwołana jazda z karnetu przepada. W przypadku jazdy odwołanej, osoba jeżdżąca 

zobowiązuje się umówić i dopilnować terminu odrobienia jazdy. Inaczej jazda przepada. 

19. Każde wyjście z końmi musi być ustalone z instruktorem. Zabrania się karmienia koni bez zgody instruktora oraz osób do 

tego wyznaczonych. Wchodzenie do koni bez konieczności (tj. przygotowanie do jazdy, oporządzenie po jeździe itp.) 

oraz bez zgody instruktora jest zabronione.  

20. Każdy karnet ważny jest dwa miesiące od daty zakupu, niewykorzystane jazdy z karnetu przepadają. 

21. Każda osoba umawiająca się na jazdę oświadcza, że zapoznała się z regulaminem stajni i w pełni go respektuje.  


