Regulamin Stajni Pensjonatowej
Ośrodka Jeździeckiego LANDO S.C.
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Stajni, innych obiektach i terenie przyległym
zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego Regulaminu, zasad BHP i ppoż.
oraz do stosowania się do poleceń pracowników obsługi Stajni .
2. Godziny otwarcia Stajni:
- w sezonie letnim
od godz. 7.00 - 22.00
- w sezonie zimowym
od godz. 7.00 - 21.00
Wyżej wymienione godziny mogą ulec zmianie ze względu na urlopy pracowników, święta, prace
polowe, itp.
3. Konie karmione są trzy razy dziennie w godzinach:
- I karmienie 07:00 - 07:30
- II karmienie 13:00 - 13:30
- III karmienie 19:00 lub 20:00 ( sezon letni)
4. Stajnia zobowiązana jest do świadczenia usług wynikających z niniejszego Regulaminu,
a w przypadku zawarcia umowy pensjonatu również do świadczeń wynikających z zawartej umowy
pensjonatu.
5. Wyżywienie na dobę jednego konia obowiązuje zgodnie z normami żywieniowymi odpowiednimi
dla wieku i stanu zdrowia konia.
6. Pensjonariusze zobowiązani są szczepić konie przeciwko grypie raz w roku wg harmonogramu
szczepień każdego konia, na koszt właściciela/posiadacza konia.
7. Pensjonariusze zobowiązani są do odrobaczania konia w terminie wyznaczonym przez Stajnię
na koszt właściciela/posiadacza konia.
8. Należy przestrzegać porządku i czystości na terenie Stajni, innych obiektach i terenie przyległym
do Stajni.
9. Po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć
na przeznaczone dla nich miejsce.
10. W okresie letnim obornik wyrzucany jest 5 razy w tygodniu – od poniedziałku do piątku - może
to ulec zmianie ze względu na urlopy pracowników i święta.
11. Raz dziennie dościelana jest świeża ściółka w boksie (słoma).
12. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Stajni tylko pod opieką osób dorosłych.
Jednakże dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich poniżej 18 roku życia na terenie
Stajni bez opieki osoby dorosłej za pisemną zgodą i odpowiedzialnością uprawnionego opiekuna.
Dotyczy to także jazd konnych.
13. Bezwzględnie zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia ognia na terenie
całego obiektu, także w pozostałych budynkach Ośrodka Jeździeckiego. Palenie ognia lub tytoniu
w jakiejkolwiek postaci dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
14. Na terenie Stajni zabrania się przebywania osobom nietrzeźwym oraz pod wpływem narkotyków
lub innych środków odurzających .
15. Konie mogą być wiązane tylko do specjalnych haków, bądź słupów stalowych. Zabrania się
wiązania koni do krat.
16. Bezwzględnie należy dopilnować zamykania boksów po opuszczeniu boksu .
17. Obowiązuje nakaz troski o konia, dbałości o jego stan fizyczny i kondycję psychiczną .
18. Obowiązuje zakaz zbliżania się do konia bez uprzedzenia, zwracania się do konia
podniesionym głosem, nienaturalnego zachowania w otoczeniu konia, wykonywania szybkich
gwałtownych ruchów.
19. Zabrania się wprowadzania psów na teren Stajni.
20. Zabrania się jakiejkolwiek działalności zarobkowej na terenie Stajni bez wiedzy i zgody
właściciela Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem udostępniania koni osobom trzecim.

