
 

ZARZADZENIE Nr 0050/60/2016 

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 9 czerwca 2016 roku 

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania z usług publicznych  świadczonych 

przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Zakrzowie  

 

 

 

         Na podstawie art.13  ust.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej 

 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.573 ) zarządzam, co następuje : 

  

§ 1. Zatwierdzam się Regulamin korzystania z usług publicznych świadczonych przez 

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Zakrzowie , którego treść stanowi załącznik 

do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie Gminnego Ośrodka 

Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Zakrzowie oraz umieszczeniu na stronie internetowej Spółki. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji Sp. 

z o.o. w Zakrzowie. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/60/2016  

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

 z dnia 9 czerwca 2016 roku  

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH 
świadczonych przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. z siedzibą w 

Zakrzowie  

 

I. Postanowienie ogólne 

 

§ 1. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w 

Zakrzowie świadczy usługi publiczne, które obejmują zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty samorządowej w szczególności w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki 

oraz tworzy organizacyjne warunki sprzyjające rozwojowi sportu i rekreacji. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:  

1) spółce– należy przez to rozumieć  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością , 

2) obiektach GOSiR– należy przez to rozumieć wszystkie obiekty zarządzane przez spółkę 

zlokalizowane w Zakrzowie przy ulicy Parkowej 20,w których świadczone są usługi 

publiczne, 

3) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi publiczne świadczone przez 

spółkę w wykonaniu zadań własnych Gminy Polska Cerekiew o charakterze użyteczności 

publicznej o znaczeniu lokalnym, powszechnie dostępne i mające na celu zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb ludności, niezależnie od miejsca zamieszkania lub siedziby podmiotu 

korzystającego, powierzone spółce na mocy uchwały nr XXVIII/166/2014 Rady Gminy 

Polska  Cerekiew z dnia 27 marca 2014 roku i zgodnie z przedmiotem działalności 

określonym w akcie założycielskim Spółki, 

4) podmiotach korzystających –  należy przez to rozumieć  osoby fizyczne lub inne podmioty 

korzystające z  usług o charakterze usług publicznych. 

§ 3. 1.Spółka udostępnia obiekty sportowe GOSiR, o których mowa w § 2, pkt 2 niniejszego 

regulaminu w ramach realizacji powierzonych jej usług publicznych, za odpłatnością .  

      2. Ceny usług publicznych ustala zarząd Spółki w drodze cennika podanego do publicznej 

wiadomości. 

§ 4. 1.Szczegółowe terminy oraz warunki korzystania z usług publicznych określane są w 

umowie zawartej pomiędzy spółką a podmiotem korzystającym. Nie dotyczy to osób 

fizycznych korzystających z usług publicznych w sposób incydentalny i w ograniczonym 

przedmiotowo zakresie, 

       2. Osoba korzystająca z usług publicznych świadczonych przez Spółkę ma prawo do 

złożenia reklamacji jakości tych usług, którą składa  członkowi zarządu Spółki lub 

wyznaczonemu pracownikowi. Zarząd jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i 

powiadomienia o sposobie   załatwienia w terminie 14 dni od jej złożenia. 

§ 5. Spółka udostępni obiekty GOSiR na realizację usług publicznych w terminach 

niekolidujących z zawartymi umowami oraz wykonywaniem niezbędnych czynności 

utrzymujących prawidłowy stan techniczny obiektu.  

§ 6. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i warunków korzystania z obiektów 

GOSiR z przyczyn od niej niezależnych, siły wyższej, niesprzyjających warunków 

atmosferycznych oraz ważnego interesu spółki. 

 



§ 7. Podmioty korzystające zobowiązane są do zachowania porządku, bezpieczeństwa oraz 

przestrzegania regulaminów szczegółowo określających zasady korzystania z poszczególnych 

obiektów i urządzeń, ustalonych przez spółkę. 

 

II.  Zasady korzystania z pływalni 

  
§ 8. Pływalnia kryta jest otwarta od poniedziałku do soboty w godz. 10.00 – 21.00 oraz w 

niedzielę w godz. 12.00 – 20.00. 

§ 9. Wejścia na basen odbywają się o każdej pełnej godzinie zegarowej. 

§ 10. Z pływalni korzystać mogą: 

a) grupowo – osoby uczące się pływać pod opieką osoby prowadzącej zajęcia, 

b) indywidualnie – osoby umiejące pływać. 

§ 11. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie pływalni oraz kąpać się wyłącznie pod 

opieką osób pełnoletnich. 

§ 12. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, oraz osoby z zewnętrznymi 

oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia lub stanowiących zagrożenie 

dla otoczenia nie będą wpuszczane na pływalnię. 

§ 13. Zajęcia na pływalni odbywają się w grupach nie przekraczających 15 osób na jedną 

osobę prowadzącą zajęcia wg ustalonego rozkładu zajęć. 

§ 14. Osobom nie uczestniczącym w grupowych zajęciach przebywanie na pływalni 

dozwolone jest jedynie w ustalonych dniach i godzinach. 

§ 15. Wstęp na pływalnię może być dozwolony za okazaniem karty wstępu, a w czasie 

zawodów – karty uczestnictwa w zawodach lub innego dokumentu upoważniającego do 

wstępu. 

§ 16. Zajęcia na pływalni w grupach oraz pływanie osób korzystających indywidualnie z 

pływalni mogą odbywać się tylko w obecności instruktorów pływania i ratowników. 

§ 17. Na pływalni obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze. 

§ 18. Osoby prowadzące zajęcia mogą wchodzić na pływalnię tylko w stroju ćwiczebnym 

i obuwiu specjalnym (klapki). 

§ 19. Każdą osobę obowiązuje przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem. 

§ 20. Na pływalnię wszyscy uczestnicy grupy wchodzą równocześnie. Prowadzący zajęcia 

ma obowiązek sprawdzić stan liczbowy ćwiczących przed i po zajęciach. 

§ 21. Spóźnieni nie będą wpuszczeni na zajęcia. 

§ 22. Prowadzący zajęcia jest zobowiązany przybyć na 10 min. przed rozpoczęciem zajęć i 

wejść razem z grupą. Grupa bez prowadzącego zajęcia nie będzie wpuszczona na pływalnię. 

§ 23. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i ciszy oraz 

bezwzględne podporządkowanie się decyzjom prowadzącego zajęcia. 

§ 24. Korzystającym z pływalni nie wolno powodować sytuacji zagrażających 

bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności: 

a) wchodzić do wody bez zezwolenia, 

b) biega po chodnikach otaczających nieckę pływalni, 

c) palić papierosów, pić napojów alkoholowych oraz jeść na terenie otaczającym nieckę 

pływalni, 

d) hałasować, 

e) wprowadzać psów lub innych zwierząt. 

§ 25. W czasie zawodów organizator obowiązany jest przestrzegać przepisów regulaminu 

oraz odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa pływającym. 

§ 26. Za bezpieczeństwo osób przebywających na pływalni odpowiedzialność ponosi 

prowadzący zajęcia, a w pomieszczeniach pływalni za wspólne zachowanie odpowiedzialny 

jest kierownik grupy. Natomiast za bezpieczeństwo osób indywidualnych korzystających 



z pływalni odpowiedzialny jest ratownik. 

§ 27. Na sygnał oznaczający koniec zajęć ćwiczący powinni natychmiast opuścić nieckę 

pływalni. 

§ 28. Członkowie grupy lub osoby mające uprawnienia do korzystania z pływalni nie mogą 

odstępować swoich uprawnień innym osobom. 

§ 29. Kierownictwo pływalni może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie stwierdzenia 

uchybień – zakazać dalszego korzystania z pływalni. 

§ 30. Grupy korzystające z pływalni powinny po zajęciach złożyć w wyznaczonych miejscach 

sprzęt pływacki i ratowniczy (bramki, deski, tory, koła ratunkowe itp.). 

§ 31. Grupy korzystające z pływalni upoważnione są do korzystania z szatni na 20 min. przed 

rozpoczęciem zajęć. Po zajęciach szatnia powinna być niezwłocznie opuszczona. 

§ 32. Za przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, a nieoddane na przechowanie 

kierownikowi grupy do depozytu, kierownictwo pływalni nie ponosi odpowiedzialności, 

§ 33. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą 

usuwane z terenu pływalni, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę 

postępowania w sprawach o wykroczenie. 

§ 34. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia pływalni ponoszą odpowiedzialność materialną 

za wyrządzone szkody. 

§ 35. Ratownicy pełniący dyżur na pływalni sprawują ogólny nadzór nad przestrzeganiem 

niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie pływalni obowiązane 

są podporządkować się ich nakazom. 

  

III. Zasady korzystania z przebieralni 

 

§ 36 W przebieralni należy poruszać się w obuwiu zmiennym. 

§ 37. Kabiny przebieralni służą wyłącznie do zmiany odzieży na strój kąpielowy przy 

rozpoczęciu korzystania z usług pływalni oraz odwrotnie po zakończeniu korzystania z 

pływali. 

§ 38. Kabiny przebieralni przeznaczone są dla jednej osoby dorosłej, osoby niepełnosprawnej 

lub opiekuna z małym dzieckiem. 

§ 39 . Do przechowywania odzieży wierzchniej i obuwia należy wykorzystywać wyłącznie 

szafki znajdujące się w szatni. 

§ 40. Personel Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności 

za przedmioty pozostawione w kabinach przebieralni. 

§ 41. Personel Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności 

za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach w przebieralni. 

§ 42. O każdorazowym fakcie zagubienia paska kodującego do szafki należy niezwłocznie 

zawiadomić obsługę basenu. 

§ 43. W przypadku zagubienia lub zniszczenia paska kodującego do szafki należy okazać 

dowód osobisty lub inny dokument w celu wydania odzieży przez personel oraz uiścić opłatę 

w wysokości 100 zł za pasek. 
 

IV. Zasady korzystania z szatni basenu 

§ 44. Szatnia jest płatna i obowiązuje wszystkich klientów, w tym również grupy 

zorganizowane korzystające z basenu. 

§ 45. Szatnia czynna jest w godzinach funkcjonowania basenu. 

§ 46. W szatni przechowywane są jedynie okrycia wierzchnie oraz obuwie. 

§ 47. Za wydanie klucza do szatni pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 2 zł. 



§ 48. Kaucja za klucz do szatni jest zwracana po oddaniu personelowi klucza do szatni, 

§ 49. Przedmioty wartościowe należy zdeponować w przebieralni. 

§ 50. Personel basenu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione 

w szatni, a w szczególności za: wyroby jubilerskie, pieniądze, dokumenty, telefony 

komórkowe i inne przedmioty przedstawiające wartość szczególną. 

§ 51. Okrycia wierzchnie i obuwie od grupy zorganizowanej pobiera opiekun grupy. 

§ 52. W przypadku zgubienia klucza do szafki należy okazać dowód osobisty lub inny 

dokument w celu wydania odzieży przez personel oraz uiścić opłatę w wysokości 30 zł za 

zgubiony klucz.  

V. Zasady korzystania z hotelu 

 
 § 53. 1 Niniejszy zasady ( regulamin) są integralną częścią umowy, do której dochodzi 

poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie pozostałych i 

pokrewnych czynności, w szczególności poprzez dokonanie rezerwacji i/albo zapłatę zadatku 

lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując jednej z czynności o których mowa wyżej, 

Gość potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki. Regulamin 

obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu. 

2. Regulamin dostępny jest w każdym pokoju hotelowym oraz do otrzymania od 

pracowników recepcji. 

§ 54 1. Podstawą zameldowania Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości 

z fotografią. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom. Osoby nie 

zameldowane w Hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym Gościa jedynie 

od godz. 7:00 do godz. 22:00. 

2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco 

naruszył Regulamin. 

3. Hotel zastrzega sobie prawo do pobrania przy zameldowaniu preautoryzacji karty 

kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt. 

4. W przypadku rezerwacji elektronicznej Hotel może wystawić fakturę zaliczkową do 50 % 

wartości rezerwacji. 

5. W przypadku nie odwołania rezerwacji w terminie, tj. najpóźniej w dniu planowanego 

przyjazdu do godz. 18:00 lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie, 

Hotel obciąży Gościa opłatą za pierwszą dobę hotelową. W przypadku rezygnacji Gościa 

w trakcie trwania doby, Hotel nie jest zobowiązany do zwrotu całości czy też części opłaty 

za daną dobę. 

§ 55 1. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby hotelowe. Doba hotelowa we wszystkich 

pokojach trwa od godz. 14:00 do godz. 12:00 dnia następnego. Na życzenie Gości oraz 

w miarę dostępności pokoi doba hotelowa może zostać przedłużona za dodatkową opłatą. 

2. Życzenie przedłużenia pobytu Gość powinien zgłosić niezwłocznie po przybyciu 

do Hotelu. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w hotelu, 

w przypadku nie dokonania pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu, w przypadku 

braku dostępności wolnych pokoi oraz w przypadku nieprzestrzegania Regulaminu przez 

Gościa. 

3. W Hotelu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Zakrzowie obowiązuje cisza 

nocna w godzinach od godz. 22:00 do godz. 7:00 dnia następnego. 

§ 56 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. Ewentualne zastrzeżenia 

dotyczących jakości świadczonych usług prosimy zgłaszać bezpośrednio pracownikom 

Recepcji, co pozwoli na naszą szybką reakcję i podniesienie standardu świadczonych usług. 

2. Hotel zapewnia swoim Gościom bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo 

zachowania tajemnicy informacji o Gościu, w pełni profesjonalną i uprzejmą obsługę 

w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu, sprzątanie pokoju i wykonywanie 



niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa (na życzenie również w czasie 

jego obecności) oraz warunki pełnego wypoczynku. Na życzenie Gościa Hotel świadczy 

również nieodpłatnie następujące usługi: budzenie o wyznaczonej godzinie, zamawianie 

taxi, udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą oraz prasowanie. 

3. Hotel oferuje odpłatnie (na zapytanie) pomieszczenie konferencyjne z odpowiednim 

zapleczem multimedialnym do przeprowadzania szkoleń, organizacji imprez firmowych, 

eventów. 

§ 57 1. Gość Hotelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju 

uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu 

powstałe z winy jego lub odwiedzających. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty 

kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe. 

2. Na terenie Hotelu dzieci w wieku poniżej 12 lat muszą znajdować się pod stałym nadzorem 

swoich opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność 

materialną za szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w 

wyniku działania dzieci.  

§ 58.1 Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez 

osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. 

2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej 

stwierdzeniu. 

3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego 

pojazdu należącego do Gościa, jak również przedmiotów w nim pozostawionych, 

zaparkowanego w części ogólnodostępnej przylegającej do Hotelu. 

§ 59. 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju 

hotelowym będą odesłane na wskazany przez Gościa adres na jego koszt. W przypadku nie 

otrzymania takiej dyspozycji Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt własny przez 

okres 90 dni, a po ich upływie przedmioty te przejdą na własność Hotelu. 

2. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości 

świadczonych usług. 

3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie 

świadczonych usług w Recepcji. 

§ 60.1. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U .z 2014r., poz.1182 ze zm.) Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Zakrzowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

pobytu Gościa w Hotelu. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 

poprawiania. 

2. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

3. Spożywanie alkoholu możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych. 

4. Poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia nie naruszającym ich 

funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania, Gościom nie wolno dokonywać w pokojach 

hotelowych jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu.  

VI. Zasady korzystania z sali fitness 
  
§ 61.Przed wejściem na sale obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia, na czyste sportowe 

z podeszwą nie pozostawiającą śladów. 

§ 62. Wszelkie zajęcia odbywają się pod nadzorem instruktora, trenera lub nauczyciela. 

§ 63. Osoby biorące udział w zajęciach ćwiczą na własną odpowiedzialność. Osoby z 

problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z 

lekarzem. 



§ 64. Osoby niepełnoletnie biorą udział w zajęciach za zgodą rodziców, którzy wyrazili zgodę 

podpisując oświadczenie o odpowiedzialności. 

§ 65. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem 

obowiązuje odpłatność za jego naprawę. 

§ 66. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy, jedzenia oraz wnoszenia napojów w 

butelkach szklanych. 

§ 67. GOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe pozostawione na sali 

oraz w szatniach. 

§ 68. Za zdarzenia zdrowotne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu oraz zaleceń 

dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach korzystania GOSiR nie ponosi 

odpowiedzialności. 

§ 69. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa swojego i 

współćwiczących. 

§ 70. Korzystający z sali fitness odpowiada za pozostawienie po sobie ładu i porządku. 

§ 71. W sali fitness grupy zorganizowane przebywają w obecności opiekuna. 

VII. Zasady korzystania ze stajni  
 

§ 72. Przed wyprowadzeniem konia należy upewnić się, że droga jest wolna. 

§ 73. Jeżeli koń ucieknie należy zamknąć wszystkie drzwi do stajni i upewnić się, że zwierzę 

nie wydostanie się na zewnątrz. 

§ 74. Konie na padok wypuszcza obsługa stajni. Można wypuścić własne konie na 

wyznaczony 

przez stajennego padok tylko za jego zgodą i pod jego obecnością, jednak nie puszcza się 

koni na padok bez działającego elektrycznego pastucha, po wpuszczeniu koni należy 

zamknąć sprężynę elektrycznego pastucha. Prosimy nie puszczać ogierów w bezpośrednim 

sąsiedztwie klaczy, zachować odstęp co najmniej jednego padoku lub korytarza. 

§ 75. Prowadząc ogiera należy zachować wzmożoną uwagę. 

§ 76. Po wprowadzeniu konia do boksu trzeba upewnić się, że drzwi są zabezpieczone przed 

otwarciem. 

§ 77. Przed wyjściem ze stajni trzeba sprawdzić, czy wszystkie boksy są prawidłowo 

zabezpieczone przed otwarciem. 

§ 78. Zdrowie koni - Wszelkie dolegliwości lub wątpliwości, co do stanu zdrowia 

jakiegokolwiek konia należy natychmiast zgłaszać stajennemu. 

§ 79. Prosimy wyprowadzać i wprowadzać konie do stajni tylko przez szeroko otwarte drzwi 

główne. 

§ 80. Przy wprowadzaniu "do" i wyprowadzaniu "z " boksu oraz padoku należy uważać na 

biodra i boki konia, upewnić się, że koń się nie zrani. 

§ 81. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie 

całego obiektu. 

§ 82. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone jest jedynie w miejscach 

do tego wyznaczonych. 

§ 83. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką osób 

dorosłych. 

§ 84. Dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich powyżej 15. roku życia na terenie 

stajni bez opieki osoby dorosłej za pisemną zgodą i odpowiedzialnością opiekuna prawnego. 

§ 85. Na terenie budynku stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe. 

§ 86. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym. 

§ 87. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez obsługę 

Ośrodka. 



§ 88. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania 

w boksach, stajni, hali, na wybiegu i ujeżdżalni. 

§ 89. Należy przestrzegać porządku i czystości. 

§ 90. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni. 

§ 91. Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, 

bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów 

§ 92. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po 

wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych. 

§ 93. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną 

odpowiedzialność i obowiązkowo na smyczy. 

§ 94. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby: 

1/ psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni 

2/ psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów 

3/ psy nie płoszyły koni 

§ 95. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów po swoich psach. 

§ 96. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowić 

jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie stajni. 

§ 97. Na terenie krytej ujeżdżalni panuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

§ 98. Przed wyjściem / wejściem na halę należy ostrzec osoby w niej jeżdżące. 

§ 99. Na terenie stajni można przebywać od godz. 7:00 do godz. 21:00. 

§ 100. Uszkodzenie infrastruktury lub wyposażenia ośrodka przez konia lub właściciela 

spowodowane nieprawidłowym lub nietypowym zachowaniem usuwane jest na koszt 

właściciela konia. 

§ 101. Właściciel konia zobowiązuje się do dbania o mienie stajni i wszelkie urządzenia, 

z których ma prawo korzystać, zachowania porządku, zgłaszania właścicielowi stajni 

zauważonych usterek lub uszkodzeń wyposażenia stajni itp. 

§ 102. Zakaz wprowadzania koni na plac zwany patio przy małej stajni. 

§ 103. Zgłoszenie informacji o wejściu weterynarza czy kowala. 

  

 


