Regulamin Stajni
I.

Ogólne:
1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. Nie
ponosimy odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem
regulaminu.
2. Jazdy należy rezerwować i odwoływać do godziny 1300 w tygodniu i do godziny 900
w weekendy oraz w okresie wakacyjnym.
3. W przypadku, gdy jazda nie zostanie odwołana do odpowiedniej godziny, zapisany
na nią jeździec zobowiązany jest do uiszczenia zapłaty za nią w wysokości 100%
jej wartości.
4. Całogodzinne jazdy muszą rozpoczynać się o pełnej godzinie.
5. Jazdy samodzielne odbywają się w grupach od 3 do 5 osób, jazdy indywidualne dla
1 lub 2 osób, a wyjazdy w teren dla minimum 2 osób.
6. Wyjazdy w teren ustalane są indywidualnie.
7. Wyboru koni dokonuje instruktor prowadzący zajęcia.
8. Jeżeli koń, który został nam przypisany, nie „idzie” na jazdę wcześniej przed
planowanymi naszymi zajęciami, należy przybyć do stajni z 30 minutowym
wyprzedzeniem, w celu osiodłania konia.
9. W stajni i na obszarze, na którym prowadzone są jazdy, nie należy biegać,
wykonywać gwałtownych ruchów, krzyczeć, wprowadzać agresywnych psów,
psów bez smyczy, itp.
10. Nie należy dokarmiać koni i innych zwierząt na terenie stajni bez pozwolenia !!!
Może spowodować to problemy zdrowotne.
11. Bez pozwolenia nie wolno obcinać koniom włosów (grzywa, ogon). W sprawie
każdej zmiany w wyglądzie i znaczącej zmiany w otoczeniu konia należy zwrócić
się o pozwolenie do pracownika stajni.
12. Nie należy dotykać drutów i taśm ogrodzeniowych, ponieważ są pod napięciem!

II.

Dotyczące rezerwacji:
1. W rezerwacji należy podać imię i nazwisko osoby jeżdżącej oraz numer telefonu.
2. W notatkach proszę podać wiek, jeżeli jest to osoba niepełnoletnia, ewentualne
uwagi, prośby.
3. W kolumnach „jazda samodzielna” wpisują się osoby poruszające się samodzielnie
w trzech chodach.
4. W kolumnie „lonża” – osoby, które zaczynają przygodę z jeździectwem,
początkujący od 7 lat.
5. W kolumnie „oprowadzanka” – najmłodsze dzieci w wieku 3 – 6 lat.

III.

Strój na jazdę:
1. Należy posiadać odpowiedni strój do jazdy, uwzględniający warunki
atmosferyczne. Najlepsze są długie spodnie miękkie, nieśliskie, bez szwów po
wewnętrznej stronie nogawek oraz buty z gładką podeszwą i płaskim obcasem,
sięgające za kostkę. Podczas jazdy każdy jeździec musi mieć kask lub toczek. Dla
osób nieposiadających własnego kasku istnieje możliwość wypożyczenia w Naszym
ośrodku.
2. Długie włosy ze względów bezpieczeństwa powinny być do jazdy związane lub
zaplecione, ewentualnie ukryte pod kaskiem (toczkiem). Nie należy jeździć w
biżuterii, szczególnie z pierścionkami na palcach.

IV.

Osoby uczestniczące w zajęciach:
1. Na jazdy należy zapisywać się na stronie HORSEmanago, telefonicznie lub
osobiście w Stajni, najpóźniej dzień przed planowanym przyjazdem. Niestosowanie
się do tych zaleceń może spowodować brak miejsca (konia) na jeździe.
2. Na zajęcia jazdy konnej składa się:
a) Przygotowanie konia (czyszczenie, siodłanie)
b) Jazda
c) Rozsiodłanie, sprzątnięcie swojego stanowiska i w razie potrzeby
odprowadzenie konia na pastwisko, padok.
3. Dzieci na terenie stajni mogą przebywać tylko pod opieką rodziców czy opiekunów.
Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.
4. Karnet jest ważny 1 miesiąc od daty pierwszej jazdy.

Przed i po jeździe:
1.
2.
3.
4.

Należy przyjechać co najmniej 30 min wcześniej niż godzina planowanej jazdy.
Przed wejściem do boksu należy uprzedzić konia głosem.
W boksie należy zachować ostrożność.
Czyszczenie koni odbywa się w specjalnie przeznaczonych do tego celu stanowiskach
do czyszczenia.
5. Konia należy wyczyścić, szczególnie w miejscach, gdzie znajdować się będzie popręg
oraz siodło. Przed i po jeździe należy wyczyścić również kopyta.
6. Sprzęt do czyszczenia konia oraz do jazdy należy odkładać na swoje miejsce.
7. Należy zgłaszać każde rany skórne koni (rany, otarcia itp.)
8. Podczas siodłania należy założyć w kolejności: czaprak, podkładka, siodło, ogłowie. Po
jeździe należy ściągnąć najpierw ogłowie. Wszystkie czynności wykonujemy z lewej
strony konia.
9. Na komendę wszyscy jeźdźcy wraz z końmi wychodzą na ujeżdżalnię, halę.
10. Zabrania się zakładania koniom innego sprzętu niż jest przydzielony odgórnie dla
danego zwierzęcia.
11. Przy wyprowadzaniu i sprowadzaniu konia strzemiona muszę być podciągnięte, a drzwi
otwarte na całą szerokość.
12. Podczas prowadzenia konia na pastwisko lub sprowadzania, nie wolno pozwalać na
skubanie trawy po drodze.
13. Przed wsiadaniem należy podciągnąć popręg.

14. Z problemami i niejasnościami należy zwracać się do instruktora bądź jeźdźców o
większym stażu. Nie bać się prosić o pomoc.
Podczas jazdy:
1. W czasie zajęć na terenie ujeżdżalni przebywać mogą tylko jeźdźcy oraz instruktor
(lub osoby uprawnione tzw. asystenci).
2. Osoby towarzyszące przebywają w stajni w poczekalni lub na trybunach.
3. Jeźdźcy muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa i muszą bezwzględnie słuchać
instruktora (osoby uprawnionej, prowadzącej jazdę).
4. Należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej taką, aby
jeździec patrzący pomiędzy uszy konia, widział kopyta konia poprzedzającego,
5. Pierwszeństwo na ścianie mają osoby poruszające się wyższym chodem,
6. Przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi,
7. Wymijanie na ujeżdżalni odbywa się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny),
8. Pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się na wprost przed jeźdźcami jadącymi
po łukach (wężyk, serpentyna, koło).
9. Jeździec zaawansowany w czasie jazdy ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo
jeźdźców mniej zaawansowanych i tak planować swój przejazd, aby unikać kolizji
z jeźdźcami początkującymi.
10. Podczas jazdy należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu, szczególnie
osoby mniej zaawansowane, aby nie doszło do wypadku. Trzeba również reagować
na zachowanie swojego konia (np. położenie uszu płasko wzdłuż potylicy,
agresywne zachowanie w stosunku do innego konia, może ostrzegać o gotowości
do ataku).
11. Należy zgłaszać niezrozumienie polecenia, czy z jakiś powodów niemożność jego
wykonania.
12. Należy chwalić konia (głosem, poklepaniem w szyję) za dobrze wykonywane
polecenia. Brak nagrody jest karą dla konia !!!

V.

Postanowienia końcowe:

1. Jeźdźcy są odpowiedzialni za pozostawiony przez siebie i swojego konia porządek.
Należy zostawiać przedmioty oraz miejsca w stanie co najmniej takim, jakim się zastało.
(każdy sprząta kupy po swoim koniu, odkłada sprzęt i sprząta stanowisko na którym
koń był czyszczony).
2. Rzeczy w skrzynkach i na wieszakach powinny być uporządkowane.
3. Rzeczy pozostawione bez opieki ponad 3 miesiące, rzeczy wykazujące zaniedbanie,
porzucenie lub zniszczenie oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w
miejscu wspólnego użytkowania, będą wyrzucane lub przekazywane innym.
4. Jeździec/rodzic wyraża zgodę na upublicznianie jego/dziecka wizerunku na forach
stajennych. Jeśli nie wyraża proszę zgłosić przed jazdą.

Obowiązki Pensjonariuszy
W trakcie pobytu w pensjonacie należy:
1. Informować o każdym wcześniej zaplanowanym wyjeździe np. zawody, treningi
(godzina wyjazdu, ilość dni, planowana data powrotu).
2. Przestrzegać ustalonych godzin otwarcia stajni. Godziny przebywania właścicieli
koni pensjonatowych w stajni wyznaczone są od 7:00 do 21:00. Późniejsze
przybycie do pensjonatu niż godzina 21:00 musi być wcześniej poprzedzone
informacją telefoniczną lub osobiście w biurze stajni - należy podać cel przyjazdu
(np. podanie leków, wizyta weterynarza).
3. Informować o wszystkich wizytach weterynarzy, powodzie przyjazdu i diagnozie.
4. Informować o wizytach kowali.
5. Zostawiać po sobie porządek:
a) Na korytarzu
b) Na stanowiskach do czyszczenia, myjce
c) Siodlarni
6. Sprzątać odchody po swoim koniu na hali, ujeżdżalni, drodze. Wyłączać światło po
sobie.
7. Składać wcześniej użytkowane przeszkody na miejsce do tego celu wyznaczone lub
pozostawić w miejscach w jakich je zastano.
8. Pensjonariusz jest uprawniony, aby korzystać z ujeżdżalni i hali w wysokości 50
godzin w okresie miesiąca.
9. W przypadku gdy Pensjonariusz korzysta z usług przez okres krótszy niż miesiąc,
liczba godzin ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu (1 godzina 40 minut dziennie
x liczba dni).
10. Pensjonariusz ma prawo jednorazowo wykorzystać dowolną ilość godzin pobytu
na terenie stajni, w ramach przysługującego mu pakietu godzin, w zależności od
dostępności obiektu.
11. Pensjonariusz jest zobowiązany do dokonania rezerwacji pobytu poprzez wybór
dnia i godziny w jakich będzie korzystać w ujeżdżalni oraz hali. Rezerwacji
dokonuje się w formie mailowej, telefonicznej, w aplikacji Messenger lub za
pomocą aplikacji HORSEmanago.
12. Warunkiem dokonania rezerwacji jest otrzymanie potwierdzenia rezerwacji na
adres poczty elektronicznej, wskazany w treści zawartej pomiędzy stronami umowy.
13. W przypadku nie skorzystania z terenu stajni - ujeżdżalni i hali i nie odwołania
potwierdzonej rezerwacji, usługuję uznaje się za dokonaną, a zarezerwowana liczba
godzin zostaje odliczona Pensjonariuszowi od przysługującego mu pakietu godzin.
14. W przypadku przekroczenia limitu godzin, Pensjonariusz jest zobowiązany do
zapłaty za każdą rozpoczętą godzinę korzystania ujeżdżalni oraz hali, zgodnie z
obowiązującym cennikiem Stajni Mortęgi. Pakiet godzin należy wykorzystać w
ciągu miesiąca, a niewykorzystane godziny nie przechodzą na kolejny miesiąc.

15. Pensjonariusze mogą korzystać z krytej ujeżdżalni poza godzinami zajęć
rekreacyjnych prowadzonych przez Ośrodek tj.:
 Poniedziałki – cały dzień.
 Od wtorku do piątku w godzinach 7:00-15:00 oraz 20:00-21:00
 W weekendy w godzinach 7:00-10:00, 12:00-14:00 oraz 17:00-21:00
16. Pensjonariusze mogą korzystać z krytej ujeżdżalni w godzinach zajęć rekreacyjnych
prowadzonych przez Ośrodek na następujących zasadach:
a) Na jazdę może dołączyć jeden koń prywatny w momencie, kiedy jest pełne
obłożenie na jeździe (4 konie na jeździe samodzielnej)
b) Na jazdę może dołączyć więcej niż jeden koń prywatny w momencie, kiedy nie
ma pełnego obłożenia na jeździe (3 konie na jeździe samodzielnej lub 1-2 konie
na jeździe indywidualnej) – po wcześniejszym uzgodnieniu z instruktorem
prowadzącym zajęcia.
17. Pensjonariusze z własnym koniem, którzy chcą skorzystać z usług instruktorów
stajni, mają prawo rezerwacji jazd w aplikacji HORSEmanago. Rezerwacja ta
obowiązuje tylko w godzinach prowadzenia jazd przez stajnię.
18. Karmienie koni na pensjonacie odbywa się trzy razy dziennie o godz. 8:00, 13:00
oraz 18:00. Stajnia zastrzega sobie prawo do zmian godzin karmienia, tylko w
sytuacjach losowych.
19. Płatność za pensjonat musi nastąpić do 10 dnia każdego miesiąca, kartą lub gotówką
w biurze stajni.
20. Pensjonariusz bądź osoba przez Niego wskazana w treści zawartej umowy, przed
skorzystaniem z usług stajni, jest zobowiązana pobrać z recepcji indywidualnie
oznaczony klucz umożliwiający otwieranie/ zamykanie miejsca, w którym
przechowywany jest sprzęt jeździecki, a w przypadku opuszczania pomieszczenia,
w którym jest przechowywany sprzęt jeździecki, jest zobowiązana do
każdorazowego zamykania pomieszczenia na klucz. Po skorzystaniu z usług stajni,
należy każdorazowo zwrócić wypożyczony klucz do recepcji. Zwrotna kaucja za
wypożyczenie klucza wynosi 100 zł.
21. Za rzeczy, sprzęty, leki itp. pozostawione w szatni/stajni obsługa stajni nie ponosi
odpowiedzialności.

