
REGULAMIN UCZESTNICTWA W NAUCE JAZDY KONNEJ

I PRZEBYWANIA NA TERENIE WIETRZNEJ STAJNI

• Prowadzący: Osobami uprawnionymi do prowadzenia zajęć z jazdy konnej jest: osoba posiadająca uprawnienia 
instruktora jeździectwa.

• Terminy zajęć: zajęcia ustalane są indywidualnie z każdym uczestnikiem. Zapisy na konkretny termin przyjmuje 
instruktor osobiście lub telefonicznie.

• Zmiana ustalonego terminu jazdy lub odwołanie go jest możliwa po telefonicznym zawiadomieniu lub wiadomości 
SMS bez względu na to , czy odwołuje je instruktor, czy uczeń.

• Zajęcia można odwołać na 24 godziny przed umówionym terminem spotkania. Odwołanie zajęć po tym 
terminie lub nieobecność na zajęciach umówionych w grafiku( powiadomienie o rezygnacji w dniu zajęć), 
jest traktowane jako lekcja wykorzystana, więc pobierana jest za to opłata zgodnie z cennikiem.

• Karnet , może zakupić wyłącznie osoba na stałe wpisana w grafik jazd.

• Karnety są ważne 90 dni od daty sprzedaży.

• Niewykorzystane w odpowiednim czasie zajęcia z karnetu , przepadają. 

• Karnet jest biletem wstępu na zajęcia. W przypadku zgubienia lub nie przyniesienia karnetu , należy uiścić 
jednorazową opłatę za dane zajęcia, zgodnie z cennikiem. W przeciwnym wypadku instruktor ma prawo do 
odmówienia prowadzenia zajęć.

• Przed rozpoczęciem zajęć należy okazać instruktorowi karnet lub wykupić jednorazowe zajęcia.

• Ceny oraz zakres usług objętych ceną, podane są w cenniku jazd.

• Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:

* Przygotowane do zajęć konie rekreacyjne,

* Przygotowanie podstawowego sprzętu jeździeckiego (siodło, ogłowie), * Przygotowany do jazdy konnej plac, wraz z
potrzebnym sprzętem treningowym,

* Nadzór instruktora jeździectwa.

• Strój jeździecki: Osoba przychodząca na lekcje jazdy konnej powinna być wyposażona w: toczek lub kask 
zabezpieczający głowę, buty bez protektora na cienkiej podeszwie, długie spodnie przylegające do ciała, które 
zapobiegają otarciom w czasie jazdy konnej. Bez odpowiedniego stroju jeździeckiego nie wolno wsiadać na konia.

• Wymagane dokumenty: Osoby niepełnoletnie zobowiązuje się do przedstawienia pisemnej zgody rodziców 
(prawnych opiekunów) na uczestnictwo w zajęciach z jazdy konnej, zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na 



samodzielny dojazd i powrót dziecka ze stajni,

(jeżeli dziecko wraca samo) oraz oświadczenie, że nie ma przeszkód zdrowotnych do uprawiania rekreacji 
jeździeckiej. W uzasadnionych przypadkach instruktor ma prawo odmówić udzielenia lekcji jazdy konnej do 
momentu przedstawienia przez ucznia zaświadczenia lekarskiego.

• W zajęciach mogą uczestniczyć: zdrowe dzieci od lat 10, młodzież i dorośli.

• Dzieci poniżej 10 roku życia mogą uczestniczyć tylko w przejażdżce, w czasie, której instruktor prowadzi konia 
stępem  i bezwzględnie podczas tych zajęć konieczne jest asekurowanie dziecka przez rodzica.

• Instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć, jeżeli rodzic nie jest w stanie asekurować dziecka z 
jakichkolwiek powodów.

• Osoby pobierające lekcje zobowiązane są do przygotowywania konia do jazdy (czyszczenie, siodłanie, 
odprowadzanie, rozsiodłanie) w ochronnym kasku lub toczku na głowie.

• Reguły zachowania się uczestników w czasie zajęć jeździeckich:

* Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia (czyszczenie, 
siodłanie), należy to uwzględnić przyjeżdżając do stajni 30 min.  wcześniej przed rozpoczęciem umówionej jazdy. W 
przeciwnym wypadku czas przygotowania konia zostaje wliczony w czas jazdy.

* Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, osiodłanie konia, dopasowanie strzemion do wzrostu 
jeźdźca. 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.

* Jeżeli instruktor zauważy, że koń został źle przygotowany do jazdy, osoba pobierająca lekcję zobowiązana jest do 
dokonania poprawek. W takich przypadkach czas poświęcony na poprawienie rzędu końskiego wlicza się w czas 
jazdy.

* Po zakończeniu jazdy lub przekazaniu konia jeździec zobowiązany jest do: odprowadzenia konia do stajni, zdjęcia 
siodła, zdjęcia ogłowia, umycia wędzidła, odniesienia używanego sprzętu na miejsce, sprawdzenia stanu kopyt lub 
przekazania konia innej osobie.

* W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i zachować 
bezpieczeństwo w stosunku do innych jeźdźców i koni.

* 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.

* Każda osoba przebywająca na terenie WIETRZNEJ STAJNI zobowiązana jest do stosowania się do niniejszego 
regulaminu.

Na terenie WIETRZNEJ STAJNI obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu (oraz innych 
środków odurzających).

Osoby, wobec, których istnieje podejrzenie, że znajdują się pod wpływem alkoholu nie mogą przebywać na terenie 
WIETRZNEJ STAJNI.


