Regulamin treningów jeździeckich
w Klubie Jeździeckim HUZAR
1. Chęć brania udziału w lekcji jazdy konnej należy zgłaszać za każdym razem smsowo na numer 795 539 841,
najpóźniej do czwartku popołudnia przed każdym weekendem
2. Pierwszeństwo mają zajęcia w grupach i stali Klubowicze. Zimą, gdy korzystamy z hali łączymy lekcje
indywidualne w grupy.
3. Klubowicz może odwołać umówiony trening na min. 24 godziny przed jego rozpoczęciem, informująco tym
wiadomością sms, na numer klubowy 795 539 841 Trening odwołany mniej niż 24 godziny przed jego
rozpoczęciem, uznaje się za zrealizowany i jego równowartość nie zostaje zwrócona lub musi być opłacona
przy następnej lekcji (szanujemy czas instruktorów i rezerwacje placu lub hali)
4. Do prowadzenia treningów jeździeckich w Klubie uprawnieni są wyłącznie instruktorzy Klubowi.
5. Z treningów może korzystać tylko osoba, która jest aktywnym Klubowiczem (należy mieć wypełniony aktualny
formularz członkowski)
6. KJ Huzar nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe zaistniałe podczas realizowanego treningu oraz
szkody lub urazy, które może doznać Klubowicz, a które są wynikiem zatajenia przez niego informacji o
przeciwwskazaniach zdrowotnych.
7. Integralną częścią treningu jest wstępna konsultacja, która ma charakter wywiadu, przeprowadzonego w celu
zebrania informacji o aktualnym stanie zdrowia Klubowicza oraz poziomem zaawansowania,
zainteresowanego zakupem usługi nauki jazdy konnej . Klubowicz ma obowiązek podać prawdziwe i
maksymalnie wyczerpujące informacje na temat swojego stanu zdrowa w formularzu członkowskim.
8. Trener lub instruktor po przeprowadzeniu konsultacji wstępnej ma prawo odmówić wykonania usługi, jeżeli w
jego opinii istnieją przeciwwskazania do podejmowania przez Klienta aktywności fizycznej lub
zaobserwowane dysfunkcje nie mieszczą się w kompetencjach i kwalifikacjach trenerskich. Dotyczy to też
wagi jeźdźca. Kobiety maksymalnie do 85 kg wagi, mężczyźni do 95 kg.
9. Zakup Treningów jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu Klubu.
10. Klient powinien zjawiać się punktualnie na umówionych zajęciach. W przypadku spóźnienia lekcja jest
skrócona ten czas. Zalecane jest by pojawiał się 30 min wcześniej celem przygotowania siebie i konia do
lekcji.
11. Wyjątek stanowi, jeśli koń pracuje wcześniej, wówczas przychodzimy tylko o 10 minut wcześniej, aby ubrać
siebie i uregulować należność w recepcji
12. Trener zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia treningów z powodów osobistych. Podczas
prowadzenia zajęć zabronione jest palenie tytoniu, spożywanie alkoholu lub innych środków odurzających
oraz przebywanie w stanie nietrzeźwym pod rygorem wykluczenia z treningu.
13. Na trening jazdy konnej należy przyjść w stroju jeździeckim (kask, kamizelka dla dzieci do 15 lat, spodnie i
buty dostosowane do jazdy)
14. Płatności za wykupienie treningów dokonuje się w Recepcji Klubu w formie gotówki. Treningi opłacane są z
góry.
15. Ubezpieczenie NNW należy wykupić sobie indywidualnie u ubezpieczyciela
16. Klient odpowiada osobiście, za używany sprzęt do jazdy konnej, należący do klubu. Po lekcji należy konia
odstawić do boksu, jeśli jest potrzeba opłukać nogi, sprzęt odstawić do siodlarni, wędzidło dokładnie umyć.

17. Stosujemy się do wszystkich Regulaminów obowiązujących w stajni

