Łukowe, 2013r.
REGULAMIN
jazd konnych w Dolinie Koni – Ośrodku Górskiej Turystyki Jeździeckiej
afiliowanego przy PTTK
1. Jazdy konne prowadzi afiliowany przez PTTK Ośrodek Górskiej Turystyki
Jeździeckiej, Łukowe 105, 38 – 540 Zagórz
2. Zajęcia z jazdy konnej prowadzi Przodownik Górskiej Turystyki Konnej II stopnia –
Zdzisław Szymulański lub osoba upoważniona.
3. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w jeździe konnej zależy każdorazowo od
instruktora, a powodem niedopuszczenia do zajęć może być wiek, stan zdrowia lub
nietrzeźwość.
4. Terminy i miejsce zajęć są każdorazowo uzgadniane z uczestnikami (osobiście lub
telefonicznie). Zmiana ustalonego terminu jazdy możliwa jest najpóźniej do dwóch
godzin przed umówionym terminem jazdy. Podobnie odwołanie zajęć bez względu
czy odwołuje je instruktor, czy uczestnik.
5. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:
a. Odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne
b. Podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie, toczek jako ochronę głowy),
c. Miejsce przygotowane do jazdy konnej, wraz z potrzebnym sprzętem
treningowym
d. Opiekę instruktorską.
6. Zajęcia odbywają się w Dolinie Koni Ośrodku Górskiej Turystyki Jeździeckiej
afiliowanej przy PTTK Łukowe 105, 38 – 540 Zagórz
7. Ceny jazdy oraz zakres usług objętych ceną podane są w dołączonym do regulaminu
"Cenniku jazd”.
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z wymogami bezpieczeństwa: toczek lub kask chroniący głowę, buty na niezbyt
grubej, gładkiej podeszwie, spodnie chroniące nogi i przed otarciami. Na miejscu
istnieje możliwość wypożyczenia toczka. Bez pozostałych akcesoriów nie wolno
wsiadać na konia.
9. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców na uczestnictwo w zajęciach
z jazdy konnej, zgoda rodziców na samodzielny dojazd i powrót dziecka ze stajni
(jeżeli dziecko wraca samo) oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań do

uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej. Jeżeli instruktor ma uzasadnione wątpliwości
odnośnie braku przeciwwskazań, ma prawo odmówić jazdy do momentu uzyskania
przez uczestnika zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania
jazdy konnej.
10. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci od lat DZIESIĘCIU, młodzież, pod warunkiem,
że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy konnej (w razie
wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska) i dorośli. Dzieci poniżej 10 roku
życia mogą uczestniczyć tylko w "prowadzance" (około dziesięciominutowej
przejażdżce, w czasie której instruktor prowadzi konia stępem) i bezwzględnie
podczas tych zajęć konieczne jest asekurowanie ich przez rodzica. Jeżeli rodzic
poinstruowany przez instruktora nie jest w stanie asekurować dziecka z jakichkolwiek
powodów, instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć.
11. W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora może brać udział max 6 osób
jednocześnie w zależności od umiejętności jeźdźców.
12. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:
o

Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy
przydzielonego mu konia, wobec czego należy przyjechać do stajni około pół
godziny przed rozpoczęciem umówionej jazdy. W innym wypadku czas
przygotowania konia zostaje wliczony w czas jazdy.

o

Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie
mu siodła i ogłowia, ewentualnie ochraniaczy, dopasowanie strzemion do
wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje lonży,
instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia,
ucząc ich jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy,
którzy ukończyli kurs lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem
instruktora, chyba, że wcześniej uzgodnią z instruktorem, iż z jakiś przyczyn
nie będą tego robić.

o

Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy,
uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony
na dokonanie poprawek wlicza się w czas jazdy.

o

Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym
jeździł, stosując się do poleceń prowadzącego. 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.
o

W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie
polecenia instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla
siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik jazdy (lub jego prawny opiekun) jest
odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego
poleceń

prowadzącego.
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i współuczestników jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu
o

W czasie jazdy nie należy bez potrzeby prowadzić rozmów towarzyskich.
Jeżeli polecenie wydane przez instruktora jest niejasne, należy zapytać
o wyjaśnienia instruktora.

o

Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna
zachować obowiązujące zasady bezpieczeństwa i podstawowe zasady
jeździeckie dołączone do regulaminu.

13. Pełnoletni uczestnicy jazd składają pisemne oświadczenie o braku przeciwwskazań
medycznych do uprawiania jazdy konnej. W imieniu osób niepełnoletnich
oświadczenie takie wraz ze zgodą na uczestnictwo w jazdach składa jeden z rodziców
lub opiekunów dziecka.
14. Uczestnicy podczas zajęć oraz przebywania w bliskiej odległości od koni są
zobowiązani do przestrzegania podstawowych zasad bhp oraz poleceń wydawanych
przez instruktora.
15. Na terenie stajni obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu (oraz innych
środków odurzających) w pomieszczeniach stajennych i w bezpośrednim kontakcie z
końmi. Nie wolno jeździć konno pod wpływem alkoholu.
16. Każdy uczestnik zajęć z końmi odbywających się na terenie „Doliny Koni” – Ośrodka
Górskiej Turystyki Jeździeckiej afiliowanego przy PTTK zobowiązany jest znać
niniejszy regulamin i zgodnie z nim postępować.
Na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informuję, że Pana/Pani dane
osobowe będą przetwarzane przez Dolinę Koni – Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej afiliowany przy
PTTK, Łukowe 105, 38 – 540 Zagórz w celu i zakresie niezbędnym do realizacji ubezpieczenia NNW.

