REGULAMIN ZAJĘĆ W KJ HUZAR
“Najważniejsze jest bezpieczeństwo jeźdźca i dobro konia”
1. Zajęcia odbywają się na terenie Klubu Jeździeckiego Huzar
2. W Klubie zajęcia prowadzi się w grupach, których opiekunami i szkoleniowcami są posiadający
odpowiednie kwalifikacje Instruktorzy Klubu . Podział na grupy związany jest z realizowanym w
Klubie Systemem Szkolenia , który obejmuje
o szkolenie wstępne (szkółka jeździecka)
o szkolenie podstawowe (doszkalanie, jazdy klubowe)
o szkolenie specjalistyczne (sport wyczynowy), którego niniejszy regulamin nie dotyczy.
3. Terminy zajęć określone są w harmonogramie zajęć . Jednostka lekcyjna wynosi 60 min/45 lub
30. Zapisy na konkretny termin przyjmują instruktorzy osobiście w stajni lub telefonicznie .
Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej w dzień poprzedzający umówione
zajęcia.
4. Zajęcia realizowane są: na hipodromie (dwie ujeżdżalnie, czworobok, hala i parkur).
5. Organizator zapewnia uczestnikom zajęć:
o
odpowiednio przygotowane konie
o
podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie)
o
miejsce przygotowane do jazdy konnej
o
opiekę instruktorską
6. W czasie zajęć uczestnicy są zobowiązani do noszenia odpowiedniego stroju sportowego
zgodnego z wymogami bezpieczeństwa: specjalnego kasku chroniącego głowę, butów na
niezbyt grubej, gładkiej podeszwie z niewielkim obcasem, spodni chroniących nogi przed
otarciami, w ramach możliwości rękawiczek zabezpieczających dłonie przed otarciami.
Organizator nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego.
7. Dla uczestników zajęć nie przewiduje się zakwaterowania ani wyżywienia (wyjątek może
stanowić osobna umowa)
8. Ceny jazd oraz zakres usług objętych ceną podane są w Cenniku jazd. Opłaty za zajęcia
pobierane są:
o
u instruktora bezpośrednio przed jazdą - pojedyncze jazdy
o
w biurze Klubu – karnety obejmujące 5 lub10 jazd, opłaty za kursy, za turnusy
wakacyjne.
o
Karnety należy wykorzystać zgodnie z harmonogramem karnetu. Opłata za zajęcia
szkółkowe, które nie odbyły się w ustalonym terminie z powodu nieobecności osoby zapisanej,
nie podlega zwrotowi ani nie jest zaliczana na poczet kolejnych jazd. Spóźnienie na kurs lub
turnus wakacyjny nie zwalnia z pełnej odpłatności.
9. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby (dzieci od lat7, młodzież i dorośli) które złożą
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej lub
podpisane własnoręcznie, a w przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela
ustawowego (oboje rodziców), oświadczenie o zdolności do udziału w lekcjach
10. W zajęciach na ograniczonym terenie (padok, kryta ujeżdżalnia) może brać udział jednocześnie
ilość osób każdorazowo określana przez instruktora prowadzącego jazdę klubową
uwzględnioną w harmonogramie jazd.
11. Reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć:
12. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia.
Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia,
dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeźdźcom początkującym, pobierającym lekcje na
lonży, instruktor lub wyznaczona przez niego osoba pomaga w przygotowaniu konia, ucząc ich
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jednocześnie wszystkich wyżej wymienionych czynności. Jeźdźcy, którzy ukończyli kurs jazd na
lonży, przygotowują konia samodzielnie pod okiem instruktora.
W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy, każdy uczestnik powinien
przychodzić do stajni co najmniej 25 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy
liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z
opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia.
Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć
zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w
czas jazdy.
Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się
do poleceń prowadzącego zajęcia. Może to oznaczać przekazanie konia innej osobie (za zgodą
instruktora) lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem:
zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni,
roztarcie kona słomą, wyczyszczenie kopyt, sprawdzenie stanu konia, szczególnie stanu
grzbietu, nóg, kopyt, wyczyszczenie konia szczotką, włożenie kantara..
Uczestnik zajęć może jeździć tylko w obecności instruktora i obowiązany jest do ścisłego
wykonywania poleceń instruktora, przestrzegania zasad BHP oraz zachowywania się w sposób
nie stwarzający zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. W razie niewłaściwego
zachowania uczestnika zajęć, prowadzący zajęcia ma prawo do wyciągnięcia wobec niego
konsekwencji aż do usunięcia z zajęć włącznie. W takim przypadku nie przysługuje
uczestnikowi zajęć zwrot kosztów.
Uczestnik zajęć jest zobowiązany do pokrycia kosztów szkód powstałych w wyniku jego
zawinionego działania lub zaniechania. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy,
kontuzje koni, uszkodzenie lub zagubienie sprzętu (siodło, ogłowie, kantar, kopystka, szczotki
itp.) pozostawionego w boksie lub innym, nie przeznaczonym dla nich miejscu.
Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna przestrzegać
obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
Każdy uczestnik zajęć powinien dbać o podnoszenie swojej wiedzy i umiejętności jeździeckich
Zabrania się wstępu na zajęcia osobom pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
W związku z koniecznością przygotowania konia do jazdy każdy uczestnik powinien przychodzić
do stajni co najmniej 25 min. przed umówioną godziną ich rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od
umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest
krótsza o czas opóźnienia,
Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, uczestnik zajęć
zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w
czas jazdy.
W czasie jazdy uczestnik zajęć zobowiązany jest wykonywać starannie polecenia instruktora i
zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. Uczestnik
jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń.
prowadzącego. Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie
sprzętu,
Każda osoba uczestnicząca w jeździe lub przebywająca w stajni winna zachować obowiązujące
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA tj. zasady zachowania się w stajni i na terenie hipodromu,
ustalonych przez KJ Huzar.

