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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.
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