
 

 

Regulamin zachowania i postępowania na terenie  Miedwiańskiej Stajni: 

 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego 

regulaminu, zasad BHP i PPOŻ oraz dostosowania się do uwag właściciela, instruktora  

i pracowników obsługi. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz  

palenia go na terenie całego obiektu.  

2. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z wymogu jego przestrzegania. Właściciel nie ponosi  

odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu. 

3. Przebywanie na terenie stajni i wykupienie jazdy jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu.  

4. Zakaz spożywania alkoholu oraz innych używek na terenie stajni, podchodzenia do koni oraz  

jazdy pod ich wpływem 

5. Osobom nieupoważnionym przez właściciela nie zezwala się na prowadzenie jazd konnych.  

6. Bez zgody instruktora nie wolno korzystać z ujeżdżalni podczas prowadzenia jazdy konnej. 

7. W stajni i na obszarze, na którym prowadzone są jazdy, nie należy biegać, wykonywać  

gwałtownych ruchów, krzyczeć, wprowadzać zwierząt. 

8. W przypadku nieobecności właściciela stadniny lub instruktora jak również bez ich  

zgody zabrania się wyprowadzania, dokarmiania, wchodzenia do boksów koni. 

9. Jeźdźcy są odpowiedzialni za pozostawiony przez siebie i konia porządek. Należy zostawiać  

przedmioty oraz miejsca w stanie co najmniej takim, jakim się zastało. 

10.Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym miejscu i za  

pozwoleniem właściciela stajni lub instruktora. 

11. W przypadku sytuacji niebezpiecznej, zagrażającej i zdrowiu ludzi i zwierząt zależy  

natychmiast poinformować instruktora, właściciela stajni lub osobę dorosłą. W  



przypadku zauważenia ognia na terenie stajni lub ośrodka należy natychmiast wezwać  

pomoc a następnie jeżeli jest to konieczne zadzwonić na straż pożarną na numer 998 lub  

112. 

12. KAŻDA OSOBA BIORĄCA UDZIAŁ W ZAJĘCIACH POWINNA stawić się OK 15 MIN  

PRZED PLANOWANYM ROZPOCZĘCIEM JAZDY ORAZ ZOSTAĆ ODPOWIENIO  

DŁUGO PO ZAJĘCIACH W CELU WYKONANIA IEZBĘDNYCH CZYNNOŚCI  

ZWIĄZANYCH Z JAZDA KONNĄ. Osoba która się spóźni będzie miała skrócone zajęcia (ukończy je 
o planowanej godzinie). 

13. Cały sprzęt znajdujący się w siodlarni, a także w na terenie stajni i ujeżdżalni jest  

własnością właścicieli staji i osób prywatnych. 

14. Zabrania się wynoszenia ze stajni i z terenu ośrodka sprzętu bez zgody właściciela  

15. Właściciele Ośrodka oraz instruktor nie ponoszą odpowiedzialności za: kradzieże lub 

zniszczenia sprzętu osobistego, toreb podręcznych itp. Nalży pilnować wartościowych -  

osobistych rzeczy – prosimy aby odpowiednio je zabezpieczyć.  

16. Jest możliwość zostawienia swojego sprzętu (siodła, kasku itp.) w siodlarni w  

wyznaczonym do tego miejscu – w przypadku zniszczenia lub kradzieży stajnia nie  

onosi za to odpowiedzialności.  

17. Stajnia udostępnia podstawowy sprzęt do czyszczenia koni (szczotki, smary,  

itp.). Po użyciu należy odłożyć w niezniszczonym stanie w miejsce do tego  

wyznaczone. 

18. Stajnia zapewnia podstawowy sprzęt dla każdego konia z ośrdka (ogłowie,  

dopasowane siodło z czaprakiem) .  

 19. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub przywłaszczenia pożyczonego sprzętu ze  

stajni, organizator obciąży finansowo osobę odpowiedzialną za to zdarzenie. 

20. Stajnia ma możliwość wypożyczenia podstawwego sprzętu jeździeckiego – kasku,  

kamizelki dla dziecka, bacika itp . Po skończonych zajęciach należy zwrócić do siodlarni 



sprzęt w stajnie niezmienionym.  

21. Każda osoba po zakończonych zajęciach ma obowiązek wyczyścić tranzelkę  

(wędzidło ) , wyczyśić lub umyć ochraniacze oraz siodło strzemiona, popręg).  

22. W przypadku osób wykupujących systematycznie jazdy w naszej stajni, będą  

rozpisywane dyżury sprzątania siodlarni. 

23. Każdy użytkownik stajni ma obowiązek posprzątania stanowiska po czyszczeni  

konia (zamieść korytarz w miejscu czyszczenia konia) .  

24. INSTRUKTOR I WŁAŚCIEL STAJNI ODPOWIEDZIALNY JEST ZA DZIECKO TYLKO  

W TRAKCIE TRAWANIA ZAJĘĆ KONNYCH ( 15 MIN PRZED JAZDĄ , W TRAKCIE  

TRWANIA LEKCJI, 15 MIN PO ZAKOŃCZENIU ZAJĘĆ).  

25. NIE NALEY KARMIĆ ZWIERZĄT BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA  

 

 

 

PODPOWIEDŹ: 

W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie  

dodatkowego ubezpieczenia.  

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem należy zwracać sie bezpośrednio do  

własiciela Stajni/instruktora. 

Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest wyłącznie za wiedzą właściciela/  

instruktora w godzinach od 7.30 do 20.00. 


