REGULAMIN SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ
Ośrodka Jeździeckiego LANDO S.C.

1. Zajęcia w szkółce jeździeckiej mają na celu naukę, podnoszenie i doskonalenie umiejętności
jeździeckich. Zajęcia odbywają się w roku szkolnym od września do czerwca z wyłączeniem
świąt oraz ferii.
2. O zakwalifikowaniu dziecka do szkółki decyduje instruktor jazdy konnej.
3. Warunkiem przyjęcia dziecka jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych,
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do uczestniczenia w zajęciach nauki jazdy
konnej oraz ważna polisa NNW dziecka na czas zajęć.
4. Zajęcia prowadzone są przez instruktorów nauki jazdy konnej.
5. Zajęcia w szkółce obejmują :
- praktyczną naukę jazdy konnej, praca z koniem z ziemi
- zajęcia teoretyczne ( zasady bezpiecznego przebywania w stajni, zachowania w obecności
konia, podstawowe wiadomości o koniu, podstawowe zasady pielęgnacji koni, informacje
o konkurencjach jeździeckich ).
6. Zbliżając się do konia lub wchodząc na padok należy bezwzględnie posiadać kask ochronny.
7. Nigdy nie należy pozostawiać osiodłanego konia bez opieki.
8. Uczestnik zajęć w szkółce jeździeckiej zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania
zasad obowiązujących na terenie stajni i Ośrodka oraz podporządkowania się poleceniom
opiekuna.
9. Opiekunem jest instruktor, obsługa stajni lub inna osoba dorosła uprawniona do sprawowania
opieki nad uczestnikami szkolenia.
10. O skreśleniu uczestnika szkółki jeździeckiej z listy decyduje instruktor.
Może to nastąpić w szczególności na wniosek obsługi stajni czy opiekuna, nieterminowym
wnoszeniu opłat, braku postępu w zajęciach, opuszczaniu zajęć, nieodpowiednim
zachowaniu uczestnika na zajęciach .
11. Osoby samodzielnie jeżdżące konno, winny być w stajni na 30 minut przed
wyznaczonym terminem jazdy konnej w celu przygotowania konia do jazdy.
Po zakończeniu jazdy konia należy rozsiodłać, sprawdzić stan kopyt oraz doprowadzić sierść
konia do właściwego stanu.
12. Instruktor ocenia przygotowanie konia do jazdy. Jeśli koń został niewłaściwie przygotowany
do jazdy, uczestnik ma obowiązek dokonać poprawek zgodnie ze wskazówkami instruktora.
13. Uczestniczący w zajęciach lub samodzielnie jeżdżący konno jest odpowiedzialny materialnie
za spowodowane szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio z jego udziałem.

