REGULAMIN
OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO GOLDEN HORSE
Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z ośrodka oraz wszystkie osoby
przebywające na jego terenie. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka zna warunki jakie
oferujemy i w pełni je akceptuje.

1. Zakazane jest: bicie i maltretowanie koni, nadmierne i niewłaściwe użytkowanie ostróg, bata itp,
niebezpieczna, lekkomyślna i nierozważna jazda konna, niezwracanie uwagi na inne osoby, konie
trenujące w tym samym czasie, złe traktowanie i sprawianie niepotrzebnego bólu koniom.
2. Użytkowanie oraz karmienie koni innych właścicieli bez ich zgody oraz ich sprzętu.
3. Osoby nietrzeźwe nie mają prawa wsiadać na konia i przebywać w ich pobliżu.
4. Obowiązuje bezwzględny nakaz przestrzegania regulaminu korzystania z hali.
5. Stajnia oraz zaplecze stajni jest dostępna dla właścicieli koni codziennie od godz. 6.00 do 21.30
6. Karmienie koni odbywa się w godzinach: 6.00; 14.00; 20.00
7. Konie muszą posiadać aktualne świadectwo zdrowia oraz paszport.
8. Ubezpieczenie konia oraz sprzętu należy do obowiązków właściciela konia.
9. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt i przedmioty pozostawione przez właściciela
w miejscach do tego nie wyznaczonych, bez należytej opieki i zabezpieczenia.
10. Każdy jeździ konno na własną odpowiedzialność, zaleca się jazdę w toczku lub kasku jeździeckim
oraz zawarcie ubezpieczenia NNW na własny koszt.
11. Wszystkie osoby przebywające na terenie ośrodka są zobowiązane do zachowania czystości
i porządku na całym terenie. Szczególne znaczenie ma sprzątanie kup po psach i koniach z hali
i terenu ośrodka, czyszczenie kopyt w wyznaczonych miejscach oraz sprzątanie przeszkód
i drągów z placu i hali. Notoryczne łamanie tych zasad może spowodować wypowiedzenie umowy
o pensjonat.
12. Wszyscy mają obowiązek gaszenia oświetlenia na placu, hali, lonżowniku oraz w pomieszczeniach
stajni przy ich opuszczaniu oraz zamykania ogrzewanych pomieszczeń.
13. Na własną odpowiedzialność i własny koszy właściciel może angażować osoby trzecie do opieki
nad swoim koniem, po uprzednim zawiadomieniu zleceniobiorcy.
14. Zabrania się zbliżania do padoków za wyjątkiem sprowadzania konia z pastwiska do stajni.
15. Na terenie ośrodka organizowane są zawody oraz imprezy okolicznościowe. W czasie ich trwania
właściciel konia zobowiązuje się do przestrzegania ustalonych zasad.
16. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów bhp i ppoż.
17. Palenie papierosów na terenie ośrodka dozwolone jest tylko w wyznaczonych do tego miejscach.
18. Dzieci pozostają na terenie stajni wyłącznie pod opieką dorosłych. Ośrodek nie ponosi
odpowiedzialności za wypadki, do których może dojść w wyniku niedochowania obowiązku opieki
nad dziećmi.
19. Psy muszą przebywać na smyczy a ich ewentualne odchody być posprzątane przez właściciela.
Właściciel psa odpowiada za jego zachowanie i ponosi koszty wyrządzonych szkód.
20. Właściciel konia ponosi odpowiedzialność za osoby zaproszone przez niego na teren ośrodka.
21. Prowadzenie jazd zarobkowych jest możliwe jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela
ośrodka oraz zawarciu niezbędnych polis ubezpieczeniowych. Właściciele stajni nie prowadzą
jazd rekreacyjnych i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone na terenie stajni
w związku z prowadzeniem takich jazd.
22. Właściciele ośrodka nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone z powodu naruszenia
regulaminu lub innych zarządzeń wywieszonych na terenie stajni.
23. Regulamin wchodzi w życie z chwilą wywieszenia go w widocznych miejscach ośrodka tj. styczeń
2018 i jest ważny do momentu jego zmiany.

NADRZĘDNĄ OBOWIĄZUJĄCĄ ZASADĄ JEST „DOBRO KONIA”
PRZESTRZEGANIE REGULAMINU MA NA CELU ZAPEWNIENIE NALEŻYTEGO ZDROWIA I
BEZPIECZEŃSTWA WSZYSTKICH OSÓB I ZWIERZĄT PRZEBYWAJĄCYCH NA TERENIE OŚRODKA.

