
REGULAMIN STAJNI 

 
1. Stajnia Zaczarowane Wzgórze prowadzi zajęcia nauki jazdy konnej dla dzieci i dorosłych przez cały 

tydzień po wcześniejszej rezerwacji miejsc.  

2. W ramach zajęć 1h przewidujemy: rozgrzanie koni, dopasowanie sprzętu, trening jeździecki. 

Instruktor może zaproponować również elementy pracy z końmi z ziemi, pracy psychofizycznej z 

ziemi, np. piłki, koziołek, itp. jeśli uzna to za stosowne w dalszym rozwoju jeźdźca/ grupy. Klienci 

przyjeżdżający na jazdę indywidualną jazdę dosiadową/ lonżę 0,5h mają konia przygotowanego do 

jazdy.  

3. Dzieci i młodzież do lat 18 zobowiązani są do pisemnego oświadczenia rodziców lub opiekunów o 

braku przeciwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej.  

4. Jeźdźcy zobowiązani są do noszenia kasków przez cały pobyt na terenie stajni. Dotyczy to również 

prowadzenia, czyszczenia, pracy z ziemi z końmi, itp.  

5. Rodzice zobowiązani są do poinformowania instruktora o niepełnosprawności fizycznej lub 

psychicznej dziecka.  

6. Na terenie ośrodka zabronione jest wykonywanie ruchów mogących spłoszyć konie. Należy pamiętać, 

że koń jest zwierzęciem płochliwym i nie do końca przewidywalnym.  

7. Jeździec zobowiązany jest wstawić się na zajęcia minimum 30min przed planowanym rozpoczęciem 

zajęć, w celu: doboru kasku, wyczyszczenia, osiodłania konia, rozgrzania konia stępem w ręce co 

najmniej 10min. przed jazdą.  

8. Spóźnienie się na zajęcia powoduje skrócenie czasu planowanej jazdy.  

9. Należy posiadać odpowiedni strój do jazdy konnej uwzględniający warunki atmosferyczne. Najlepsze 

są spodnie miękkie, nie śliskie, bez szwów po wewnętrznej stronie, konieczne są spodnie z długimi 

nogawkami! Obuwie z gładką podeszwą i płaskim obcasem, sięgające za kostkę. Obowiązkowym  

elementem stroju jeździeckiego jest kask z atestem bezpieczeństwa (istnieje możliwość wypożyczenia 

z naszej stajni).  

10. Obowiązuje zakaz karmienia koni, a także innych zwierząt znajdujących się na terenie ośrodka.  

11. Jeźdźcy są odpowiedzialni za porządek pozostawiony przez siebie oraz swojego konia porządek. 

Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni oraz sprzęt jeździecki należy odkładać na swoje miejsce.  

12. Po zakończonej jeździe bez względu czy koń wrócił do stajni czy pozostał na kolejną lekcję należy 

posprzątać stanowisko na którym koń został wyczyszczony i osiodłany.  

13. Jeździec bierze odpowiedzialność oraz ponosi koszty, za zniszczony podczas jazdy sprzęt między 

innymi: wodze, ogłowie itp.  

14. Bez zezwolenia właściciela, instruktora lub osoby pracującej w stajni zabrania się wejścia do stajni 

oraz na pastwiska.  

15. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia.  

16. Należy pamiętać iż obowiązkiem jeźdźca jest posprzątanie kup po swoim koniu przy koniowiązie, 

na drodze a także na placu.  

17. W związku z pandemią COVID, jeździec zobowiązany jest:  

a. Nosić maseczkę na terenie stajni, ośrodka oraz siodlarni,  

b. Dezynfekować dłonie przed wejściem na teren ośrodka  

c. Zachowywać dystans społeczny  

 

18. Po zakończonej jeździe zdezynfekować sprzęt tj : siodło, szczotki oraz wodze, kantar, uwiąz.  

19. Jazda konna jest sportem wysokiego ryzyka, dlatego sugerujemy wykupienie osobnego, 

indywidualnego sportowego ubezpieczenia w którym będzie ujęty ten sport.  

 


