
 
 

Regulamin Stajni 
 

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów jak i zwierząt uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących zasad. 

 
1. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane niezapoznaniem się z regulaminem oraz    

jego nieprzestrzeganiem. 

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulamin 

oraz do stosowania się do uwag właściciela i instruktora. 

3. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz wzniecania ognia. Palić można jedynie w miejscach do tego 

wyznaczonych. 

4. W stajni i na obszarze, na którym prowadzone są jazdy, nie należy biegać, wykonywać gwałtownych 

ruchów, krzyczeć, wprowadzać agresywnych psów, psów bez smyczy, itp. 

5. Dzieci na terenie stajni mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie ponosi 

odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. 

6. Nie należy dokarmiać koni bez pozwolenia. 

7. Na zajęcia z jazdy konnej składa się: przygotowanie konia (ściągnięcie z pastwiska, wyczyszczenie, 

osiodłanie), jazda, rozsiodłanie i w razie potrzeby odprowadzenie konia na wybieg. 

8. Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora bądź jeźdźców o większym stażu. 

9. Płatność odbywa się przed jazdą w barze lub bezzwłocznie po niej. W wyjątkowych sytuacjach można 

dokonać płatności u instruktora. 

10. Osoby posiadające karnet zobowiązane są do okazania go przed jazdą lub bezzwłocznie po niej. 

11. Należy przyjechać co najmniej 30 minut wcześniej niż godzina planowanej jazdy. 

12. Informacje o chęci rezygnacji z zajęć należy przekazać instruktorowi minimum 24 godziny przed 

planowaną jazdą. W przypadku niedotrzymania tego terminu klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty 

za zajęcia. Nieuregulowanie płatności skutkuje brakiem możliwości kontynuowania jazd. Klient zostaje 

zwolniony z obowiązku opłacenia nieodwołanej w terminie jazdy po okazaniu zaświadczenia lekarskiego. 

13. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy skontaktować się z instruktorem. 

Sytuacja zostanie rozpatrzona indywidualnie. 

14. Każda jazda konna w naszej stajni na naszych koniach odbywa się z instruktorem. 

15. W jazdach może uczestniczyć każda osoba, która wyraziła chęć nauki jazdy konnej. 

16. W jazdach mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych. Za 

zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uważa się: wykupienie jazdy dla dziecka. 

17. Nasze konie są spokojne i bardzo doświadczone w nauce jazdy konnej. Jednak są to zwierzęta, których 

zachowanie nigdy nie będzie w 100% przewidywalne. Dlatego każdy, kto decyduje się na jazdę konną 

bierze w niej udział na własną odpowiedzialność /NNW/. 

18. Jeźdźcy są odpowiedzialni za pozostawiony przez siebie i swojego konia porządek. 

19. Rzeczy pozostawione bez opieki pod koniec dnia, rzeczy wykazujące zaniedbanie, porzucone lub 

zniszczone oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w miejscu wspólnego użytkowania, będą 

wyrzucane lub przekazywane innym. 

20. Prosimy o wyrzucanie śmieci do kosza! 

21. W każdym momencie jeźdźcy i klienci, którym nie podobają się warunki panujące w naszej stajni 

(obiekt, instruktorzy, konie, sposób prowadzenia jazd, regulamin, itd.), mogą jeździć gdzie indziej. Jeżdżąc 

w naszej stajni, zgadzasz się z warunkami tutaj panującymi. 

22. Skargi i inne zażalenia należy zgłaszać właścicielowi klubu. 

23. Każda osoba umawiająca się na jazdę oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Klubu Wiejskiego 

Wilczeniec i w pełni go respektuje. 

24. Wszystkie wydarzenia jeździeckie w tym wyjazdy konne wielodniowe podlegają innym zasadom. 

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2021 


