REGULAMIN STAJNI FIORD team
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego
regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i
pracowników obsługi. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia z obowiązku zastosowania się
do jego zasad.
2. WAŻNE!- W związku z tym, iż jazda konna stanowi sport podwyższonego ryzyka - jeździec
podejmujący naukę w Stajni FIORD team zobowiązany jest do ubezpieczenia się od następstw
nieszczęśliwych wypadków (NNW). Rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich dzieci.
Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
Stajnia FIORD team objęta jest ubezpieczeniem OC.
3. Surowo zabrania się palenia papierosów na terenie stajni oraz wchodzenia z otwartym ogniem.
4. Na terenie stajni obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, spożywania innych środków
odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem.
5. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać
sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń.
Właściciel stajni dołożył wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa
uczestników zajęć, jednak nie bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem
niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe podczas zajęć.
6. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie stajni oraz jeździć jedynie pod opieką osoby
dorosłej.
7. Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież, pod warunkiem złożenia własnoręcznie
podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie.
8. W stajni można się zbliżać wyłącznie do wyznaczonych koni, zabrania się podchodzenia do
innych koni oraz karmienia ich bez zgody instruktora.
9. Nie wolno wchodzić na padoki, do boksów, na ujeżdżalnię oraz halę bez pozwolenia instruktora.
10. Na terenie stajni oraz w obrębie ujeżdżalni nie wolno biegać ani krzyczeć. Może to spowodować
spłoszenie się zwierzęcia.
11. Wejście na teren Stajni stanowi jednoczesną zgodę na użycie swojego wizerunku związanego z
reklamowaniem, używaniem zdjęć, zapisu wideo i audio.
12. Osoby korzystające z placów treningowych czy hali, zobowiązane są do posprzątania odchodów
po swoich koniach.

13. Wprowadzanie psów jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody instruktora i wiążę się z
obowiązkiem sprzątnięcia odchodów po swoim pupilu.
14. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź
urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
15. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
16. Właściciele prywatnych koni zobowiązani są do ubezpieczenia konia oraz siebie we własnym
zakresie.
REGULAMIN JAZD stajni FIORD team
1. W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 6-go roku życia. W przypadku
oprowadzanek na kucach dzieci od 3-go roku życia. Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę i
nie posiada żadnych dokumentów potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub
jazdę indywidualną. Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca,
dobiera dla niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazdy (jazda na lonży, jazda samodzielna).
2. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. Prosimy
o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej 1 dzień przed jazdą). Jazdy, które
nie zostały odwołane z minimalnie 1-dniowym wyprzedzeniem uważa się za odbyte i
powinny być opłacone lub odliczane od wykupionych karnetów
2a. Jazda na placu zewnętrznym może zostać odwołana lub przerwana ze względu na warunki
atmosferyczne. Odbiór odwołanej jazdy może odbyć się w weekendy lub w miarę wolnych miejsc w
innych dniach. Jeżeli jazda trwała więcej niż 30 minut, odbiór nie przysługuje, w tym wypadku
lekcja kontynuowana jest w formie zajęć praktycznych w stajni. W przypadku wątpliwości, co do
warunków pogodowych, Uczestnik powinien skontaktować się ze stajnią, która udzieli informacji
w sprawie prowadzenia zajęć.
3. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa:
• Nie wolno podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem.
Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia,
• Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie trzymając wodze, uwiąz lub lonże przy pysku
• Nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora • Nigdy nie stosować przemocy wobec koni
• Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachować szczególną ostrożność
• Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
4. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa:
• kask z atestem i z 3-punktowym zapięciem (istnieje możliwość korzystania z kasków, które są na
wyposażeniu stajni)
• zabudowane buty z gładką podeszwą i obcasem, bez protektora
• spodnie bezszwowe zwężane ku dołowi (getry, bryczesy)
• rękawiczki
• dzieci dobrze jest zabezpieczyć kamizelką ochronną (nie jest to obowiązkowe)

5. Jeździec zobowiązuje się do punktualnego stawienia się na zajęcia.
6. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji.
Na zajęcia należy przybyć 5 min wcześniej.
7. Zabrania się przypinania uwiązu do wędzidła lub innej części ogłowia. Uwiąz zawsze należy
przypinać do kantara.
8. Przygotowując konia przed jazdą dbaj o to, by nie gryzł części rzędu oraz by nie leżały one na
ziemi.
9. Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor lub
pomoc instruktora.
10. Po zakończeniu jazd jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że
przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do boksu, rozsiodłać, wyczyścić oraz wyczyścić
sprzęt, umyć wędzidło i odnieść do siodlarni.
11. Podczas zajęć nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonów komórkowych.
12. Przejażdżki dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.
13. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i
natychmiast prowadzącemu.
14. FIORD team nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, kontuzje, uszczerbki zdrowia będące
wynikiem niestosowania się do postanowień Regulaminu lub poleceń instruktora lub opiekuna
konia. FIORD team informuje a Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że koń jest
zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być przyczyną urazu, uszkodzenia ciała
lub rozstroju zdrowia. Według badań wypadki w jeździectwie, aczkolwiek niekoniecznie zdarzają
się często, w porównaniu do innych sportów są szczególnie groźne w skutkach, a przeciętnie
jedna na 2000 jazd kończy się wizytą w szpitalu. Grupą szczególnie narażaną na wypadki są osoby
mniej doświadczone (poniżej 100 godzin jazd) osoby nie noszące kasków i kamizelek a także
wyjeżdżające w sposób nieprzygotowany w teren. Klient wyraża zgodę na upublicznienie opisu
sytuacji niebezpiecznej, która zakończyła się wizytą w szpitalu, bez podawania danych osobowych.

