Regulamin Ogniska TKKF „Przyjaciel Konika”
§ 1 Zasady ogólne
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni oraz na terenie przyległym zobowiązane są do przestrzegania
niniejszego regulaminu, zasad BHP, instrukcji ppoż. oraz do stosowania się do uwag instruktorów i pracowników
obsługi.
2. Obowiązuje zakaz przebywania osób nietrzeźwych na terenie obiektu.
3. Zabrania się karmienia koni w stajni i na wybiegach.
4. Zabrania się wprowadzania na teren obiektu psów agresywnych mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla
innych osób oraz zwierząt.
§ 2 Zasady bezpieczeństwa
1. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz zakaz palenia na terenie całego
obiektu.
2. W stajni należy zachowywać się spokojnie – nie biegać i nie krzyczeć.
3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych (nie dotyczy
uczestników zajęć).
4. Zachowujemy szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, na wybiegu i na
ujeżdżalni.
5. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po wyjściu od koni.
6. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni należy niezwłocznie zgłosić dorosłej
osobie, najlepiej Prezesowi ośrodka lub instruktorowi.
7. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora.
§ 3 Zachowanie porządku
1. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonanych zabiegach
pielęgnacyjnych.
2. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
3. Należy przestrzegać porządku i czystości na terenie całego obiektu.
4. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczeń bądź
urządzeń ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.
5. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowywane w szatni, przy czym nie wskazane jest przynoszenie ze
sobą rzeczy wartościowych - za ich zaginięcie klub nie ponosi odpowiedzialności.
§ 4 Uczestnicy zajęć
1. Z zajęć mogą korzystać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych
zajęciach, oraz które złożą podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela
ustawowego, oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych.
2. Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać:
1) kask lub toczek, możliwość skorzystania z toczków należących do klubu;
2) obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę;
3) długie, wygodne spodnie nie powodujące obtarć.
3. Unikamy obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia bez uprzedzenia głosem,
nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.

