
ZARZADZENIE Nr 0050/ 115   /2016 

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 15  listopada 2016 roku 

 

 

w sprawie zatwierdzenia regulaminów korzystania z mienia Gminnego Ośrodka Sportu 

i Rekreacji  w Zakrzowie w ramach świadczenia usług hotelowych, fitness, jeździeckich 

 

 

 

         Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

 (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm ) zarządzam, co następuje : 

  

§ 1. Zatwierdzam  Regulaminy korzystania z mienia  Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Zakrzowie w ramach świadczenia usług hotelowych, fitness, jeździeckich , których treść 

stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

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

Sportu i Rekreacji w Zakrzowie. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji 

w Zakrzowie. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/ 115  /2016  

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

 z dnia 15  listopada 2016 roku  

 

 

 

REGULAMINY KORZYSTANIA Z MIENIA 

Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Zakrzowie 

  

I. Zasady korzystania z hotelu 

 
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. 

3. 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. 

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

naruszył Regulamin. 

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

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

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

wartości rezerwacji. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. W Hotelu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zakrzowie obowiązuje cisza nocna w 

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

11. 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. 

12. 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. 

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

zapleczem multimedialnym do przeprowadzania szkoleń, organizacji imprez firmowych, 

eventów. 

14. 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. 

15. 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.  

16. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby 

korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. 

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

stwierdzeniu. 

18. 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. 

19. 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. 

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

świadczonych usług. 

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

świadczonych usług w Recepcji. 

22. Gość wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U .z 2016r., poz.922 ) Gminny 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zakrzowie dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

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

poprawiania. 

23. Na terenie całego Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

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

25. 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.  

II. Zasady korzystania z sali fitness 
  
1. Przed wejściem na sale obowiązuje strój sportowy i zmiana obuwia, na czyste sportowe z 

podeszwą nie pozostawiającą śladów. 

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

3. Osoby biorące udział w zajęciach ćwiczą na własną odpowiedzialność. Osoby z 

problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z 

lekarzem. 



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

podpisując oświadczenie o odpowiedzialności. 

5. Za zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem 

obowiązuje odpłatność za jego naprawę. 

6. W sali fitness obowiązuje zakaz żucia gumy, jedzenia oraz wnoszenia napojów w butelkach 

szklanych. 

7. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty 

wartościowe pozostawione na sali oraz w szatniach. 

8. Za zdarzenia zdrowotne wynikające z nieprzestrzegania regulaminu oraz zaleceń 

dotyczących bezpieczeństwa zawartych w instrukcjach korzystania Gminny Ośrodek Sportu i 

Rekreacji  nie ponosi odpowiedzialności. 

9. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do zachowania bezpieczeństwa swojego i 

współćwiczących. 

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

11. W sali fitness grupy zorganizowane przebywają w obecności opiekuna. 

III. Zasady korzystania ze stajni  
 

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

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

wydostanie się na zewnątrz. 

3. 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. 

4. Prowadząc ogiera należy zachować wzmożoną uwagę. 

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

otwarciem. 

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

zabezpieczone przed otwarciem. 

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

jakiegokolwiek konia należy natychmiast zgłaszać stajennemu. 

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

główne. 

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

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

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

całego obiektu. 

11. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone jest jedynie w miejscach do 

tego wyznaczonych. 

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

dorosłych. 

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

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

14. Na terenie budynku stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe. 

15. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym. 

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

Ośrodka. 

17. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania 



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

18. Należy przestrzegać porządku i czystości. 

19. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni. 

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

bez uprzedzenia głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów 

21. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych 

zabiegach pielęgnacyjnych. 

22. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną 

odpowiedzialność i obowiązkowo na smyczy. 

23. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby: 

a) psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni 

b) psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów 

c) psy nie płoszyły koni 

24. Właściciele psów zobowiązani są do sprzątania odchodów po swoich psach. 

25. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowić 

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

26. Na terenie krytej ujeżdżalni panuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. 

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

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

29. Uszkodzenie infrastruktury lub wyposażenia ośrodka przez konia lub właściciela 

spowodowane nieprawidłowym lub nietypowym zachowaniem usuwane jest na koszt 

właściciela konia. 

30. 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. 

31. Zakaz wprowadzania koni na plac zwany patio przy małej stajni. 

32. Zgłoszenie informacji o wejściu weterynarza czy kowala. 

  

IV. Zasady korzystania z krytych ujeżdżalni  

1. Jedynymi wejściami do krytej ujeżdżalni, z których powinny korzystać osoby zgłaszające 

się na jazdy rekreacyjne i hipoterapię są wejścia „A”  

i „B”.  Wejścia „C”, „D”, „E”, „F”, „G” i „H” służą wyłącznie wprowadzaniu  

i wyprowadzaniu koni.  

2. Bez względu na liczbę koni znajdujących się w każdej z krytych ujeżdżalni, aby nie 

powstawały na nich sytuacje mogące stwarzać zagrożenia dla jeźdźców i innych osób w nich 

przebywających oraz koni, należy poruszać się według niżej określonych zasad. Zasady te 

powinny być znane i przestrzegane nie tylko przez wszystkich jeźdźców, ale również inne 

osoby korzystające z krytych ujeżdżalni: 

1) Jeźdźcy sportowi, rekreacyjni, pensjonariusze oraz pacjenci hipoterapii mogą być obecni 

na placu jeździeckim w trakcie swych wyznaczonych – zamieszczonych w 

obowiązującym grafiku – godzin zajęć. Na placu, poza jeźdźcami, mogą znajdować się 

tylko prowadzący jazdy i zajęcia hipoterapeutyczne. W czasie jazd i zajęć osoby 

niezwiązane ze szkoleniem nie mają wstępu na plac, 

2) Osoby towarzyszące mogą przebywać w miejscach przeznaczonych dla widowni, 

3) W przypadku chęci skorzystania z krytej ujeżdżalni w godzinie innej niż ujęta w grafiku 

możliwe to będzie wyłącznie za zgodą wszystkich jeźdźców korzystających z placu 

planowo w tym czasie, 

4) Wszystkie osoby korzystające z krytych ujeżdżalni mają obowiązek uzgodnienia godzin, 

w których będą korzystać z ww. obiektów oraz przestrzegać dokonanych ustaleń, 



5) Każdorazowo przed wejściem do ujeżdżalni należy głośno krzyknąć: „UWAGA!” i 

dopiero wtedy wejść na plac. Należy również przy opuszczaniu ujeżdżalni uprzedzić o 

zamiarze wyjścia z hali aktualnie jeżdżących, 

6) Za porządek na ujeżdżalniach odpowiada najwyższy rangą szkoleniowiec lub w razie 

jego nieobecności – jeździec o najdłuższym stażu. W przypadku braku takich osób, każdy  

z korzystających w danym momencie z krytej hali ma obowiązek zwracać uwagę, aby 

zachowywane były zasady bezpieczeństwa,  

7) Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgów musi odbywać się przy linii 

środkowej tak, aby nie zajmować linii zmian kierunku i dużych kół oraz nie przeszkadzać 

osobom jeżdżącym, 

8) Budowa przeszkód i skoki są dozwolone tylko w wyznaczonym czasie. Aktualnie 

nieużywane elementy budowy przeszkód powinny znajdować się na obrzeżach hal i być 

ustawione równolegle do ściany, 

9) W przypadku korzystania w trakcie treningu z przeszkód należy bezpośrednio po 

zakończonym treningu posprzątać po sobie tak, aby przeszkody nie pozostały na placu, 

10) Derki, części oporządzenia lub strojów nie powinny wisieć ani leżeć na przeszkodach czy 

ścianach ujeżdżalni, 

11) Każdy z jeźdźców indywidualnych ma bezwzględny obowiązek sprzątnięcia po swoim 

pupilu na krytej ujeżdżalni. Za czystość po koniach rekreacyjnych odpowiedzialny jest 

prowadzący zajęcia rekreacyjne, za czystość po koniach sportowych odpowiedzialny jest 

prowadzący trening sportowy, za czystość po koniach hipoterapeutycznych odpowiada 

prowadzący hipoterapię. Osoby, które nie będą przestrzegały ww. obowiązków poniosą 

karę finansową w wysokości 20 zł za każdy stwierdzony przypadek. Trzykrotne 

nie zastosowanie się do ww. obowiązków będzie skutkowało zakazem korzystania z 

krytych ujeżdżalni dla danej osoby, 

12) Osoby przebywające na trybunie muszą zachowywać się spokojnie i cicho, 

13) Osoby korzystające z toalet, szatni i innych pomieszczeń znajdujących się w krytej 

ujeżdżalni są zobowiązane do utrzymywania porządku w tych miejscach. 

  

V. Zasady obowiązujące podczas jazdy na krytych ujeżdżalniach 

1. Bezpieczny odstęp od poprzedzającego lub mijanego konia wynosi co najmniej długość 

jednego konia (około 2,50  m). 

2. Przy jeździe w różnych kierunkach, jeżdżący wymijają się zawsze po lewej ręce (ruch 

prawostronny). Jeździec ustępujący pierwszeństwa zjeżdża ze śladu najpóźniej w odległości 

10  m przed jeźdźcem pozostającym na linii, jeśli obaj poruszają się stępem to wystarczy 

odległość 5  m. 

3. Pierwszeństwo mają: 

a) jeźdźcy jadący na lewą rękę, przy jeździe w różnych kierunkach, 

b) jeźdźcy jadący wyższym chodem, przy jeździe w jednym kierunku,  

c) jeźdźcy na pierwszym śladzie przed jeźdźcami wykonującymi inne figury, 

przy jeździe w jednym kierunku, chyba, że dostaną wyraźny sygnał o 

wykonywaniu ćwiczenia,  

d) jeźdźcy jadący po liniach prostych przed jeźdźcami jadącymi po łukach (wężyk, 

serpentyna itd.), chyba, że dostaną wyraźny sygnał o wykonywaniu ćwiczenia. 

Jeźdźcy pracujący na dużym kole, pozostawiają wolny pierwszy ślad dla innych 

jeźdźców znajdujących się na nim. 

4. W trakcie jazdy rekreacyjnej, kiedy wszyscy jeźdźcy jadą na tę samą rękę i pada komenda 

zmiany kierunku, jeźdźcy, którzy znaleźli się już na nowym śladzie, pozostają na nim, podczas 

gdy kontynuujący ruch ustępują im miejsca, zjeżdżając do środka ujeżdżalni. 



5. Zastęp jeźdźców, na należnym mu obszarze hali, ma zawsze pierwszeństwo w stosunku do 

pojedynczych jeźdźców i pozostaje na pierwszym śladzie, także w stępie. 

6. W trakcie jazdy rekreacyjnej, szczególną uwagę należy zwrócić na początkujących jeźdźców 

– mogą oni niezbyt dokładnie znać obowiązujące zasady poruszania się na ujeżdżalni lub mogą 

mieć kłopoty z opanowaniem koni. 

7. Wyprzedzanie w trakcie jazdy w zastępie na długiej ścianie jest zabronione. Należy 

wcześniej wykonać zakręt i wjechać w wolne miejsce na obwodzie ujeżdżalni. 

8. Jeśli na ujeżdżalni znajduje się wiele koni, przejścia do stępa i zatrzymania na pierwszym 

śladzie są zabronione. Należy wybrać miejsce na wykonanie tych ćwiczeń tak, aby nie 

przeszkadzać pozostałym jeźdźcom, z wyłączeniem sytuacji, w których jeździec informuje 

głosem o wykonaniu takiego ćwiczenia. 

9. Konie stępujące muszą znajdować się na drugim śladzie (około 2,50 m od ściany). 

Zabronione jest stępowanie parami lub w większej liczbie koni obok siebie. 

10. Jeśli na ujeżdżalni znajdują się młode lub płochliwe konie, należy o ich temperamencie i 

początkach wdrażania do jazdy poinformować pozostałych użytkowników znajdujących się na 

hali. Wtedy wszyscy powinni zwrócić szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa.  

11. Jeśli na ujeżdżalni znajduje się koń bez jeźdźca (upadek) wszelkie ćwiczenia muszą być 

natychmiast przerwane, jeźdźcy zaś powinni zatrzymać konie. Ćwiczenia mogą być 

wznowione, gdy koń zostanie złapany. 

12. Jeśli na ujeżdżalni znajduje się wiele koni, używanie głosu jako pomocy powinno być 

ograniczone. 

  

VI. Lonżowanie koni 

1.Lonżowanie na ujeżdżalni w czasie trwania jazd szkoleniowych jest dozwolone tylko po 

uzyskaniu zgody wszystkich przebywających na krytej ujeżdżalni. Nie dotyczy to prowadzenia 

jazd rekreacyjnych dla początkujących.  

2.Po zakończeniu lonżowania konia należy wyrównać po jego lonżowaniu podłoże i zasypać 

powstałe dziury. 

  

VII. Ubiór jeździecki 

Każdy uczestnik zajęć powinien nosić w czasie jazdy ubiór zgodny z wymogami 

bezpieczeństwa: zapięty toczek lub kask chroniący głowę, buty o gładkiej podeszwie  z 

obcasem 1 – 2 cm., długie spodnie chroniące nogi i zabezpieczające przed otarciami. Bez 

wymienionych akcesoriów nie wolno wsiadać na konia.   

VIII. Reguły zachowania się uczestników w trakcie realizacji zajęć rekreacyjnych 

        1. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując 

się do poleceń prowadzącego zajęcia. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie lub 

odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie 

siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu na miejsce, 

sprawdzenie stanu kopyt. 

         2. W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia 

trenera/instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych 

jeźdźców i koni oraz osób przebywających na placu. 

         3.Uczestnik jazdy (lub jego prawny opiekun) jest odpowiedzialny za szkody powstałe w 

wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. Do szkód zalicza się m.in.: 

kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu; 



         4. W czasie jazdy nie należy prowadzić rozmów towarzyskich. Jeżeli polecenie wydane przez 

trenera/instruktora jest niejasne, należy poprosić go o wyjaśnienie polecenia.  

   5. Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować 

obowiązujące zasady bezpieczeństwa i podstawowe zasady jeździeckie dołączone do 

regulaminu.  

   6. Na całym terenie stajni obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu (oraz innych 

środków odurzających). Zakaz ten obowiązuje także w bezpośrednim kontakcie z końmi. Nie 

wolno jeździć konno pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.  

   7. Każdy uczestnik zajęć z końmi odbywających się na terenie Ośrodka zobowiązany jest 

znać niniejszy Regulamin i zgodnie z nim postępować.   

 

       IX.  Zasady bezpieczeństwa, podstawowe zasady jeździeckie 

   1. Bezpieczeństwo jeźdźca:  

1. Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi. 

Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając prawą ręką wodze, uwiąz lub 

lonżę, zaś ich końcówkę w lewej ręce. 

2. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednocześnie dwóch lub więcej koni należy w czasie 

prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 2 m - nie naprowadzać na 

ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.  

   3. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.  

4. Zachowywać szczególną ostrożność przy podnoszeniu kończyn konia i czyszczeniu lub 

myciu kopyt - zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu. Przy pielęgnacji koni nie należy 

przy nich kucać. 

 5. Dosiadać konia i zsiadać z lewej strony w sposób polecany przez instruktora.  

 6. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni 

policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł.  

 7. Stopa powinna opierać się w strzemieniu najszerszą częścią, nigdy nie należy wkładać 

stopy do strzemion aż po obcas.  

   8. Siedząc na koniu, nie wypuszczać z rąk wodzy, dosiad musi być zawsze mocny i    

  prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na koniu, które wykonywane są na    

  polecenie trenera/instruktora przy zachowaniu odpowiednich dodatkowych środków  

  bezpieczeństwa.  

 

           2. Zasady użytkowania konia   

1. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza).  

2. Przed osiodłaniem należy dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb  

konia, czy nie ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić  

podeszwy kopyt.  

3. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia. 

4. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy  

(może nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka - tak zwane zapoprężenie) lub nadepnięcie przez  

konia wodzy i ich zerwanie.  

5. Zabrania się przywiązywać konia za wodze! Jeżeli osiodłany  

i okiełznany koń musi zostać przywiązany, należy to zrobić nakładając mu na szyję kantar i  

dopiero za kantar przywiązać uwiązem do belki przeznaczonej do tego celu, 

6. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.  

7. Nie bić konia, w razie konieczności ukarania go uderzyć palcatem, tylko na polecenie  



trenera/instruktora wydane w związku z nagannym zachowaniem konia lub potrzebami 

szkoleniowymi. Nie wolno bić konia palcatem po głowie.  

8. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.  

9. Nie lekceważyć najmniejszych nawet objawów chorobowych konia - zgłaszać je  

instruktorowi.  

10.Unikać styczności z obcymi końmi.  

11.Nie podawać koniowi czegokolwiek do zjedzenia bez zgody trenera/instruktora. 

 

  

 

 

 


