REGULAMIN STAJNI MODRYNA RANCZO
I. Regulamin zachowania i postępowania na terenie Stajni Modryna Ranczo
1. Każda osoba wchodząca na teren stajni ma obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2. Do stajni można wejśd tylko w obecności instruktora.
3. W nauce jazdy konnej mogą uczestniczyd osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za pisemną zgodą
rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Przejażdżki (oprowadzanie) dla dzieci odbywają się zawsze w obecności rodzica/opiekuna.
5. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub telefonicznie. (Prosimy o
zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy najpóźniej do 2 dni przed jazdą).
6. W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju, i zasad bezpieczeostwa. (m. inn. nie biegamy, nie
krzyczymy, nie karmimy.)
7. Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni, bez wcześniejs zego uzgodnienia tego z
instruktorem.
8. Do boksów, w których stoją konie można wchodzid wyłącznie w obecności i za zgodą instruktora.
9. Dzieci do lat 11 muszą byd pod ciągłą opieką rodziców.
10. Właściciele stajni nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani materialnej za prywatne rzeczy
pozostawione na terenie stajni.
11. Instruktor ma prawo do autoryzacji zdjęd i materiałów video stworzonych na terenie stajni , jeśli
mają one zostad udostępnione osobom trzecim lub opublikowane.
12. Instruktor ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych i video sporządzonych w
czasie zajęd na terenie stajni, do celów marketingowych bez dodatkowej zgody osób
fotografowanych ani ich opiekunów. (Brak zgody na publikację należy przedstawid w formie
pisemnej).
13. Bez zgody instruktora nie wolno karmid innych zwierząt znajdujących się na terenie stajni.
14. Podczas jazdy konnej prosimy nie spożywad gum do żucia, nie korzystad z telefonów
komórkowych.
15. Osoby korzystające z nauki jazdy konnej powinny byd ubrane w strój odpowiedni do jazdy konnej,
wygodny (buty z twardą podeszwą – za kostkę).
16.Na terenie stadniny nie mogą przebywad osoby nietrzeźwe.
17. Psy właścicieli koni mogą przebywad na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialnośd.
18. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:
a) psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni;
b) psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów;
c) psy nie płoszyły koni.
19. Właściciele psów zobowiązani są sprzątania odchodów po swoich psach.
20. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowid jakiekolwiek
zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie stajni.
21. Samochody i przyczepy należy parkowad w miejscu do tego wyznaczonym.

22. Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest w godzinach pn - pt 7:00 – 21:00 sobota, niedziela i
święta 9:00 – 20:00
24. Nie wolno bez uprzedniego zgłoszenia właścicielom stajni przekazywad koni innym - obcym
osobom.
25. Nie wolno osobom obcym prowadzid treningów oraz jazd rekreacyjnych bez wcześniejszego
uzgodnienia z właścicielami stajni.
26. Jazdy, które nie zostały odwołane z minimalnie 2 dniowym uprzedzeniem uważa się za odbyte i
odliczane od wykupionych karnetów.
II REGULAMIN STAJNI I OBSŁUGI KONI:
1. Nie wolno korzystad z padoków innych niż te, które są wyznaczone przez osoby prowadzące
stajnię.
2. Konie mogą byd wiązane tylko do specjalnych haków, bądź słupów stalowych, nie wolno wiązad do
krat. Nie wolno konia wiązad za wodze.
3. Zachowujemy szczególną ostrożnośd w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach,
stajni, hali, na wybiegu i ujeżdżalni.
4. Należy przestrzegad porządku i czystości.
5. Należy sprzątad po sobie i po koniu.
6. Nie wolno pozostawid osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
7. Nie wolno bid konia, okaleczad lub stosowad innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia
konia.
8. Konie należy regularnie szczepid, odrobaczad, dokonywad praktyk kowalskich.
9. Chore konie bezwzględnie muszą byd leczone.
10. Po wyjściu z pomieszczeo należy gasid światło, zakręcad wodę, a w pomieszczeniach socjalnych
zamykad okna.
11. Nie wolno deptad i niszczyd pastwisk i łąk.
12. Nie wolno pozostawiad konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na zalecenie lekarza)
13. Nie wolno uszkadzad i niszczyd paszy dla koni ( np. dziurawid bele z siano - kiszonką, zalewad
paszę treściwą.)
14. Nie wolno dokarmiad koni bez zezwolenia.
15. Bezwzględnie nie wolno przejeżdżad konno wierzchem przez korytarze w stajni.
16. Bezwzględnie należy dopilnowad zamykania boksów po wyjściu od koni.
17. Unika my obojętności i niedbalstwa w stosunku do konia, zbliżania się do konia, bez uprzedzenia
głosem, nienaturalnego zachowania, szybkich i gwałtownych ruchów.
18. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyd na swoje miejsce po wykonanych zabiegach
pielęgnacyjnych.
19. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie całego
obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci oraz używanie innych źródeł ognia jest
całkowicie zabronione.
20. Właściciel stajni nie ponosi odpowiedzialności za :
1) wypadki konia, jeżeli pozostaje on pod opieką właściciela;
2) wypadki losowe konia, inne niż wynikające z niewłaściwego prowadzenia chowu konia;
3) wypadki właściciela i konia podczas jazdy konnej na padoku oraz w terenie;
4) wypadki losowe właściciela konia na terenie stajni.

III REGULAMIN UJEŻDŻALNI I ZASADY JAZDY:
1. Wszystkie osoby niepełnoletnie mają obowiązek używania kasku podczas jazdy konnej. Jeźdźcy
pełnoletni rezygnują z jego używania na własną odpowiedzialnośd.
2. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.
3. Osoby prowadzące stajnię zalecają pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren
przewidywanym czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
4. Osoby jeżdżące konno mijają się lewymi stronami(ruch prawostronny).
5. Wykonując dany element ujeżdżeniowy należy powiadomid odpowiednio wcześniej innych
jeźdźców głosem, co jest dla nich informacją proszącą o pierwszeostwo.
6. Osoby stępujące konie w każdym przypadku ustępują pierwszeostwa innym jeźdźcom.
7. Wchodząc i wychodząc z hali (przed otwarciem drzwi) należy uprzedzid przebywających na hali
głośnym "UWAGA" i poczekad na odpowiedź.
8. Osoby jeżdżące na ujeżdżalni po zakooczeniu treningu proszone są o posprzątanie odchodów po
koniach.
9. Drzwi/bramę otwieramy szeroko - tak żeby koo nie zaczepił żadnym elementem sprzętu o skrzydło
drzwi.
10. Należy zawsze zamykad za sobą drzwi/bramę.
11. Podczas jazdy konnej w zespole należy zachowad odstęp co najmniej 3 metrów przy wyprzedzaniu
oraz przy mijaniu.
12. Należy wygrabiad po sobie wyjeżdżone narożniki na hali i maneżu.
13. Należy lonżowad konie w miejscu wyznaczonym(lonżownik).
14. Zakazuje się lonżowania koni na placach przeznaczonych do jazdy(chyba, że za zgodą osoby
prowadzącej stajnie).
15. Właściciele stajni mają pierwszeostwo w użytkowaniu hali i padoków nad innymi użytkownikami i
właścicielami koni.
Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostad poproszone o opuszczenie terenu
ośrodka.

Stajnia: tel. 535 550 001
modrynaranczo@gmail.com
www.modrynaranczo.pl

