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egzemplarz bezpłatny

Zasady 
bezpiecznego przebywania 

na terenie stajni 

Mini poradnik dla :

- osób rozpoczynających swoją przygodę z jeździectwem,

- niepełnoletnich jeźdźców, ich rodziców lub opiekunów, 

- osób towarzyszących

Made by Stajnia Profit
Wszelkie prawa zastrzeżone



WSTĘP

Konie  to  wyjątkowo  piękne,  lecz  także  duże  i  silne  zwierzęta.

Z natury są też bardzo płochliwe. Gdy koń w jakikolwiek sposób poczuje

się zagrożony, jego naturalnym odruchem jest ucieczka lub obrona.

Właściciel  stajni  dokłada  wszelkich  starań,  aby  nasze  konie  były

dobrze ułożone, spokojne i zrównoważone  – po prostu bezpieczne. Jednak

koń  to  tylko  zwierzę,  którego  zachowań  nigdy  nie  jesteśmy  w  stanie

przewidzieć. 

Ten mini  poradnik  powstał  właśnie  po  to,  aby zapewnić  maksimum

bezpieczeństwa zarówno ludziom jak i koniom przebywającym na terenie

naszej stajni.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nim oraz stosowanie w praktyce

zawartych tu zasad.  Prosimy też rodziców lub opiekunów najmłodszych

jeźdźców o zapoznanie swoich pociech z jego treścią oraz wytłumaczenie

pewnych pojęć, których dzieci z racji swojego wieku, nie potrafią czasami

tak do końca zrozumieć.

Mamy ogromną nadzieję, że ten mini poradnik pomoże nam, wspólnie

z Wami stworzyć sympatyczne, a przede wszystkim bezpieczne miejsce,

gdzie w pełnej harmonii przebywać będą obok siebie :  człowiek i koń.

Stajnia  Profit Team



ZASADA NR 1

W  pierwszej  kolejności  zapoznaj  się  z  Regulaminem  Wewnętrznym  naszej
Stajni,  który  umieszczony  jest  w  miejscu  widocznym  i  ogólnodostępnym  jakim  są
przesuwane drzwi  krytej ujeżdżalni.

 Dopilnuj, aby Twoje dziecko też go przeczytało, a jeżeli jest to niemożliwe
( ze względu na jego wiek ), koniecznie zapoznaj je z jego treścią.
I najważniejsze : 

Stosuj się do zawartych w nim zapisów !
Uwaga !
Regulamin naszej stajni znajdziesz również na końcu tego poradnika.

ZASADA NR 2

Jeżeli wjeżdżasz na teren stajni samochodem pamiętaj o tym aby :

1/ Parkować pojazd tylko w miejscach do tego wyznaczonych, jeżeli jednak  wszystkie
miejsca  są  zajęte,  zapytaj  instruktora  lub  pracownika  stajni,  gdzie  możesz
bezpiecznie pojazd zaparkować.

2/ Zawsze mieć na uwadze to, że  na terenie całej stajni pierwszeństwo w poruszaniu
się  ma zawsze jeździec  i  koń,  bez  względu na to czy  jeździec  prowadzi  konia  na
uwiązie, czy też jedzie wierzchem.
Jeżeli więc na swojej drodze spotkasz jeźdźca i konia to koniecznie zatrzymaj pojazd
i poczekaj, aż znajdą się oni w bezpiecznej odległości. Nigdy nie  używaj klaksonu i nie
ruszaj gwałtownie, gdy koń i jeździec znajdują się  w pobliżu Twojego samochodu.

3/  Bezwzględnie  zostawiać  samochód  na  parkingu,  jeżeli  jazdy  odbywają  się  na
oddalonym od stajni dużym placu maneżowym ( Parkur ). Udaj się na miejsce zajęć
pieszo i nie wchodź po drodze na teren ogrodzonych padoków i pastwisk na których
znajdują się puszczone luzem konie.

ZASADA NR 3

Przebywając  w  pobliżu  konia,  zawsze  pamiętaj  o  tym,  że  jego  pole  widzenie
bezpośrednio z przodu głowy, jak i z tyłu - od strony zadu, jest  w znacznym stopniu
ograniczone. Koń po prostu nie widzi dobrze tych miejsc, wyczuwa jednak obecność
tam kogoś/czegoś i w skrajnych przypadkach może użyć kopyt lub zębów.

Dlatego więc :

1/  Podchodź do  konia  zawsze pod skosem oraz od strony jego głowy,  sygnalizując
także głosem swoją obecność. ( powiedz coś do niego )



2/ Będąc w pobliżu konia nie biegaj ( szczególnie za jego zadem ), nie krzycz, nie
rzucaj nic w jego kierunku, nie wykonuj gwałtownych ruchów oraz nie machaj rękami
lub przedmiotami np. batem.

3/  W  trakcie  czyszczenia  konia  pamiętaj,  że  najbezpieczniejsze  dla  Ciebie,  jest
miejsce  tuż  przy  jego  łopatce.  Nigdy  nie  wkładaj  głowy  pod  jego  brzuch.  Jeżeli
siodłasz konia, zakładasz ogłowie lub już po jazdach musisz konia rozsiodłać,  pamiętaj
aby robić to zawsze z jego lewej strony. Bądź czujny, cały czas obserwuj zachowanie
konia i stosuj się do poleceń instruktora, osoby uprawnionej lub jeźdźca najstarszego
stażem.

4/ Bardzo ważne : nigdy nie podchodź do konia którego nie znasz !!!

W naszej stajni oprócz koni na których uczysz się jeździć,  są także  konie prywatne
oraz  konie  sportowe  właściciela  stajni.  Nie  są  one  przyzwyczajone  do  bliskich
kontaktów z osobami,  których nie znają, więc trudno jest przewidzieć ich reakcje.

5/ Nie dokarmiaj koni,  ich przewód pokarmowy jest bardzo delikatny i po zjedzeniu
„smakołyku”  typu  czekolada,  baton,  chipsy  itp.  zwierzak  może  dostać  kolki,  która
niejednokrotnie  powoduje   jego  śmierć.  Jeżeli  jednak  uwielbiasz  konia  na  którym
jeździsz  i  chcesz  na  koniec  jazdy  w  jakiś  sposób  go  nagrodzić,  zapytaj  najpierw
instruktora czy możesz. Najlepszą i najbardziej bezpieczną nagrodą dla naszych koni
jest...  marchewka.

6/ Jeżeli  czegoś nie wiesz, czujesz jakikolwiek dyskomfort przebywając w pobliżu
konia,  nie  wstydź się  o  tym powiedzieć,  pytaj  lub poproś  o  pomoc instruktora  lub
bardziej doświadczonego jeźdźca. Pamiętaj, że nikt nie urodził się znawcą  koni, a Ty
przecież dopiero wszystkiego się uczysz.

ZASADA NR 4

Gdy jazdy odbywają się na maneżach zewnętrznych - małym lub dużym  ( Parkur ) oraz
krytej ujeżdżalni, pamiętaj o tym, że :

1/ Jeżeli jesteś jeźdźcem :

-   Stosuj  się  zawsze  do  poleceń  instruktora,  osoby  uprawnionej  lub  jeźdźca
najstarszego stażem.

- Dostosuj swój ubiór do aktualnie panujących warunków atmosferycznych, na jazdę
ubierz wygodne spodnie – najlepiej bez szwów wewnętrznych oraz buty za kostkę,  na
gładkiej  podeszwie  i  z  płaskim obcasem.  Tak  dobrane  spodnie  uchronią  Cię  przed
bolesnymi otarciami  ud i  łydek, a buty zapobiegną wpadaniu stopy w strzemię.



-   Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalni, maneżach oraz w trakcie wyjazdu w teren
obowiązkowo zakładaj kask ochronny !!! Pamiętaj – kask musi być dobrze dopasowany
do  Twojej  głowy  oraz  prawidłowo  zapięty.  Niedopuszczalna  jest  jazda  na  koniu  w
niezapiętym kasku.

-   W trakcie jazdy koszule, swetry, bluzy, kurtki itp. muszą być zapięte, a chusty lub
szaliki schowane tak, aby nie powiewały w powietrzu.

-   Latem nigdy, ale to nigdy nie otwieraj butelki z napojem siedząc na grzbiecie konia.
Jeżeli jednak bardzo chce Ci się pić, poproś o otwarcie butelki instruktora lub inną
osobę, która stoi na ziemi.

- Przed wejściem na krytą ujeżdżalnię zawsze mów głośno „UWAGA”,  nie otwieraj
drzwi i nie wchodź dopóki nie usłyszysz słowa „ MOŻNA ”.

- W trakcie jazdy staraj się zachować prawidłową odległość od konia jadącego przed
Tobą,  nie  wyprzedzaj  i  nie  dojeżdżaj  do  jego  zadu.  Pamiętaj,  że  na  ścianie
pierwszeństwo mają osoby poruszające się wyższym chodem ( chody konia to - stęp,
kłus,  galop  ).  Konia  nadjeżdżającego  z  naprzeciwka wymijaj  zawsze  w bezpiecznej
odległości oraz tak abyście z jego jeźdźcem minęli się lewymi ramionami ( podobnie jak
na drodze publicznej, ma tu zastosowanie zasada ruchu prawostronnego )

- Jeżeli w trakcie jazdy, czujesz jakikolwiek dyskomfort siedząc w siodle, masz źle
dopasowane strzemiona lub coś jest nie tak z Twoim ubiorem, zgłoś to instruktorowi,
a następnie  wjedź do środka placu i zatrzymaj konia.

- Pamiętaj zawsze o innych uczestnikach zajęć, nie zajeżdżaj im drogi, nie jeździj
obok  nich,  nie  wymuszaj  pierwszeństwa  przejazdu.  Jeżeli  jednak  czujesz,  że  nie
zapanujesz nad koniem i  możesz np.  zajechać komuś drogę,  to w takim przypadku
powiedz  głośno  „UWAGA”. Pomoże  to  instruktorowi  oraz  innym jeźdźcom uniknąć
sytuacji niebezpiecznych zarówno dla Was jak i dla koni.

2/ Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem lub osobą towarzyszącą :

-  W  trakcie  trwania  zajęć  nigdy  nie  wchodź na  place  maneżowe  lub  do  krytej
ujeżdżalni.  Jeżeli  chcesz  porozmawiać  z  instruktorem,  będziesz  mógł  to  zrobić
w momencie, gdy instruktor podejdzie do osób oczekujących lub po zakończeniu jazdy.

-  Przebywaj  tylko  w  miejscach  wyznaczonych  dla  widzów  !!!   Pamiętaj,  że  osoby
postronne  pojawiające  się  „nagle  i  znikąd”  mogą  spłoszyć  konie  biorące  udział  w
zajęciach.

-  Zachowaj spokój i  ciszę,  nie krzycz do swojego dziecka,  które właśnie wykonuje
jakieś ćwiczenie lub tylko siedzi na grzbiecie konia.



- Jeżeli razem z Tobą są inne dzieci, które  nie biorą udziału w zajęciach, zawsze
pamiętaj o tym, że dzieci na terenie naszej stajni mogą przebywać tylko i wyłącznie
pod opieką rodziców lub opiekunów. Zadbaj więc o to, aby były bezpieczne i nie pozwól
im na poruszanie się po terenie stajni bez Twojego nadzoru. Pamiętaj też o tym, że za
szkody wyrządzone przez dzieci odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie, a w naszej
stajni działa całodobowy monitoring.

ZASADA NR 5

Stajnia to bardzo specyficzne miejsce, z którym większość z Was spotyka się po raz
pierwszy w życiu. Ze swej strony dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić koniom
oraz wszystkim osobom tu przebywającym maksimum bezpieczeństwa. 
Mamy nadzieję, że Tobie również na tym zależy i dlatego :

1/  Jeżeli  palisz papierosy,  rób to tylko w miejscu do tego wyznaczonym.  Zawsze
pamiętaj o dokładnym zgaszeniu niedopałka. Nigdy też nie używaj na terenie stajni
jakichkolwiek innych źródeł ognia.

2/  Jeżeli  widzisz  tabliczki  z  napisem  „Nieupoważnionym  wstęp  wzbroniony”  nie
wchodź  tam,  a  jeśli  jesteś  rodzicem  lub  opiekunem  poinformuj  też  o  tym  swoje
dziecko, zwłaszcza to, które nie potrafi jeszcze czytać oraz wytłumacz co ten zapis
oznacza.

3/   W  przypadku  koni  prywatnych,  jeżeli  zobaczysz  przypiętą  do  boksu  kartkę
z informacją  „ Nie karmić, nie głaskać ”  - uszanuj to !!  Właściciel konia ma do tego
pełne prawo.  I tak jak napisaliśmy powyżej –  rodzicu poinformuj też o tym swoją
pociechę.

4/ Jeżeli będąc na terenie stajni usłyszysz okrzyk „ UWAGA KOŃ ” oznacza to, że
właśnie zbliża się ( najczęściej galopem ) koń bez nadzoru człowieka, który w jakiś
sposób  wydostał  się  z  boksu,  pastwiska  lub  padoku.  Nie  próbuj  go  zatrzymywać,
postaraj  się  stanąć  w  bezpiecznym  miejscu.  Zadbaj  też  o  bezpieczeństwo  dzieci
znajdujących się  pod Twoja  opieką.  Jeżeli  jednak  to  Ty jako  pierwszy zauważysz
takiego konia, krzyknij głośno ( nawet kilkakrotnie )  „ UWAGA KOŃ ”, a  następnie
zachowuj się tak jak napisaliśmy powyżej.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

1/ Na  jazdy  zapisujemy  się  zawsze  osobiście,  najlepiej  zaraz  po  zajęciach  lub
telefonicznie, jednak najpóźniej na dzień przed planowanym przyjazdem do stajni. Nie
zastosowanie  się  do  powyższego   zalecenia  może  spowodować  to,  że  będzie  brak
wolnego miejsca ( konia ) i jazda się nie odbędzie.



2/ W przypadku gdy chcesz zrezygnować z jazdy w umówionym już  dniu  i odwołać ją ,
zadzwoń lub wyślij s-msa do instruktora, najszybciej jak tylko jest to możliwe. Jeżeli
wysyłasz s-msa nie zapomnij napisać swoje imię i nazwisko.

3/ Pamiętaj też o tym, że dzwoniąc do instruktora  w godzinach gdy trwają zajęcia
(  jazdy  ),  musisz  liczyć  się  z  tym,  że  z  wiadomych  powodów  nie  będzie  on  mógł
połączenia odebrać . 

4/ Aktualny cennik naszej stajni jest umieszczony obok Regulaminu Wewnętrznego
Stajni ( drzwi krytej ujeżdżalni ) oraz na jej oficjalnym profilu na Facebooku, możesz
też o ceny interesujących Cię  jazd zapytać instruktora.

5/ Osoby niepełnoletnie  muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na
uczestnictwo  w  zajęciach  nauki  jazdy  konnej  w  naszej  stajni.  Druk  stosownego
oświadczenia  znajduje  się  na  końcu tego  poradnika.  Po  jego  wypełnieniu  należy go
niezwłocznie dostarczyć instruktorowi.

6/ W trakcie trwania zajęć, filmujemy oraz robimy zdjęcia ich uczestnikom. Materiały
te, w niewielkiej części są później publikowane na oficjalnej stronie naszej stajni jaką
mamy  na  Facebooku.  Na  prośbę  zainteresowanych  osób,  przesyłamy  na  skrzynki
mailowe wszystkie zdjęcia z ich udziałem, jakie danego dnia zostały zrobione. Zdjęcia
przesyłamy bezpłatnie. 

Serdecznie wszystkich zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz
na Facebooku :) Oto adresy : www.kjprofit.pl 
www.facebook.com/StajniaProfitOrzesze

7/ Ważne telefony :

1/ Instruktorzy :
- Ewa Konsek      tel. 668 528 027
- Żaneta Kania    tel. 513 318 319
Do instruktorów prosimy dzwonić we wszystkich sprawach związanych  z zapisami na
jazdy lub ich odwołaniem oraz  w  sprawach organizacyjnych.

2/ Właściciel stajni :
- Marek Szweda tel. 600 851 483
Do  właściciela  stajni  prosimy  dzwonić  tylko  w  sprawach  bardzo  ważnych
i niecierpiących zwłoki oraz w sprawach, które wymagają jego osobistej interwencji. 

Uwaga : Właściciel stajni nie prowadzi zapisów na jazdy.

http://www.kjprofit.pl/
http://www.facebook.com/StajniaProfitOrzesze


I to już wszystko :-)

Bardzo  dziękujemy  Państwu  za  uwagę  oraz  za  skorzystanie  z  naszej

oferty  nauki  jazdy  konnej.  Życzymy  zadowolenia  z  jazd  oraz  wielu

sukcesów w trakcie poznawania tajników tej wspaniałej dyscypliny sportu

jaką  jest jeździectwo.

Stajnia Profit Team

Załącznik :

– Regulamin Wewnętrzny Stajni Profit
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REGULAMIN 

WEWNĘTRZNY  STAJNI  PROFIT

REKREACJA

Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni Profit zobowiązane są  

do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Ogólnych Zasad Bezpieczeństwa oraz  P/poż. 

Nieprzeczytanie Regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE :

1. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów ( za wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych ) oraz używania innych źródeł ognia.

2. Samochody należy parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

3. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń lub przebywania w miejscach oznaczonych tabliczkami
z napisem - „Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.

4. Bez zezwolenia instruktora lub pracowników stajni  zabrania się wejścia do stajennych boksów,
na pastwiska oraz  wybiegi dla koni.

5. Na terenie stajni oraz na obszarze, na którym prowadzone są jazdy ( place maneżowe, kryta
ujeżdżalnia ),  nie należy biegać, wykonywać gwałtownych ruchów oraz  krzyczeć.

6. Dzieci na terenie stajni mogą przebywać tylko pod opieką rodziców lub opiekunów. Stajnia nie
ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki. Za szkody wyrządzone przez dzieci
odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie.

7. Dzieci i młodzież do lat 18-tu, nie biorąca udziału w zajęciach nauki jazdy konnej, może
przebywać  na  terenie  stajni  tylko  pod  opieką  rodziców  lub  opiekunów  oraz  za  zgodą
właściciela stajni.

8. Nie należy dokarmiać koni bez pozwolenia.

9. Nie należy bez pozwolenia   instruktora lub pracowników stajni,  wyprowadzać koni z boksów,
padoków, czyścić oraz siodłać.

10. Zabrania się fotografowania i  filmowania koni na terenie stajni oraz umieszczania ich
zdjęć oraz filmów w internecie, bez zgody  właściciela  konia lub właściciela stajni .

11. Psy wprowadzane na teren stajni muszą być zapięte na smyczy.



POSTANOWIENIA DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ :

1. Na jazdy należy się zapisywać osobiście ( np. po zajęciach ) lub telefonicznie, najpóźniej dzień
przed  planowanym  przyjazdem.  Nie  stosowanie  się  do  tych  zaleceń  może  spowodować  brak
miejsca ( konia ) na jeździe.

2. Na zajęcia z jazdy konnej składa się : przygotowanie konia, jazda, rozsiodłanie i w razie potrzeby
odprowadzenie konia do boksu lub na padok.

3. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora, osoby upoważnionej
lub jeźdźca najstarszego stażem.

4. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo
w zajęciach nauki jazdy konnej.

5. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególną uwagę, ze względu na
bezpieczeństwo innych osób oraz  koni.

6. Należy posiadać odpowiedni strój do jazdy, uwzględniający warunki atmosferyczne. Najlepsze są
spodnie  miękkie,  nie  śliskie,  bez  szwów po  wewnętrznej  stronie  nogawek  oraz  buty  z  gładką
podeszwą i płaskim obcasem, sięgające za kostkę.

7. Podczas wszystkich zajęć na ujeżdżalniach oraz w terenie obowiązuje kask ochronny.

8. W trakcie trwania  zajęć, na ujeżdżalni przebywać mogą tylko jeźdźcy oraz instruktor, lub osoby
do tego uprawnione.

9.  Jeźdźcy  muszą  przestrzegać  zasad  bezpieczeństwa  i  muszą  bezwzględnie  słuchać  poleceń
instruktora, osoby uprawnionej lub jeźdźca najstarszego stażem.

10. Podczas jazdy,  wszystkich jeźdźców obowiązują następujące zasady :

> telefony komórkowe należy wyciszyć lub odłożyć w bezpieczne miejsce,

> należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej taką, aby jeździec patrzący

pomiędzy uszy konia, widział kopyta konia znajdującego się przed nim,

> pierwszeństwo na ścianie mają zawsze osoby poruszające się wyższych chodem,

> przy jeździe swobodnej, pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,

> wymijanie na ujeżdżalni odbywa się zawsze lewymi ramionami ( zasada ruchu prawostronnego )

> pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się na wprost przed jeźdźcami jadącymi po łukach,

> należy zachować prawidłową odległości między końmi ( nie jeździć równoległe, wymijać innych

w odpowiedniej odległości, nie podjeżdżać do zadu poprzedzającego konia ) jest to bardzo ważne

i gwarantują bezpieczeństwo jeźdźcom oraz koniom.

> podczas każdej jazdy, należy zwracać uwagę  na innych uczestników zajęć, szczególnie na osoby

mniej zaawansowane, tak aby nie doszło do wypadku.



POSTANOWIENIA  KOŃCOWE :

1.  Stajnia  Profit  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  uszkodzenia  pojazdów,  zaparkowanych  w
miejscach do tego nie przeznaczonych.

2. Stajnia Profit nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz wszelkiego rodzaju uszkodzenia
mienia ( kurtki, torebki, telefony itp. ) spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu.

3. Wykupienie jazdy, jest jednoznaczne z przyjęciem Regulaminu do wiadomości oraz stosowania
się do zapisów w nim zawartych.

Przestrzeganie  powyższego  Regulaminu  ma  na  celu  zapewnienie  bezpieczeństwa
wszystkim osobom biorącym udział w jazdach, odwiedzającym oraz przebywającym
na terenie naszej stajni, jak również naszym czworonożnym  przyjaciołom.

                                                                                                           Stajnia Profit Team


