REGULAMIN SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ
w
Ośrodku Jeździeckim
PARKU ROZRYWKI ZIELENIEWO

Szkółka sportowa ma za zadanie podnoszenie i doskonalenie umiejętności
jeździeckich. Zajęcia przygotowują również do egzaminu na odznaki jeździeckie,
startów na zawodach w klasycznych dyscyplinach jeździeckich (ujeżdżenie, skoki,
wkkw), zdobywania licencji i klas sportowych, przygotowanie do pokazów.
1. O zakwalifikowaniu dziecka do szkółki ostatecznie decyduje trener. Uczeń
szkółki powinien posiadać wcześniej podstawowe umiejętności jeździeckie.
2. Warunkiem przyjęcia do szkółki jest dostarczenie zgody rodziców ,
zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa
( zaświadczenie to należy dostarczać regularnie co 6 miesięcy) i dowodu
zawarcia ubezpieczenia NNW na czas zajęć i wyjazdów na zawody.
3. O skreśleniu dziecka z listy decyduje trener ( również na wniosek właściciela
stajni czy opiekuna). Może to nastąpić po: nieterminowym wnoszeniu opłat,
braku postępów w ćwiczeniach, opuszczaniu zajęć, złym zachowaniu dziecka
na zajęciach lub w innych indywidualnych przypadkach.
4. Treningi prowadzone są przez trenera państwowego oraz instruktorów.
5. Zajęcia szkółki obejmują: lekcje praktyczne (jazda konna, praca z koniem z
ziemi), zajęcia teoretyczne - zasady bezpiecznego przebywania w stajni,
bezpiecznych zachowań itd., podstawowe wiadomości o koniu, o
konkurencjach jeździeckich i pielęgnację koni.
6. Dziecko podczas przebywania na terenie ośrodka jeździeckiego zobowiązane
jest do przestrzegania zasad obowiązujących na terenie stajni oraz do
bezwzględnego podporządkowania się poleceniom swojego opiekuna.
7. Opiekun to osoba dorosła, trener, właściciel stajni lub inna osoba dorosła
wskazana ( i uprawniona) do opieki nad dzieckiem przez trenera.
8. Koszt udziału w zajęciach to odpłatność za 10 zajęć w rozpoczętym miesiącu.
9. Nieobecność na planowanych zajęciach nie zwalnia z odpłatności.
10.W trakcie trwania okresu rozliczeniowego (1 miesiąc) w wyjątkowych
przypadkach usprawiedliwionej nieobecności na treningu istnieje możliwość
odrobienia 1 zajęć ( pod warunkiem wolnych terminów treningowych)
11.Termin płatności upływa 10-go dnia każdego miesiąca.

Rodzic:
…...........................................................
( czytelny podpis: imię i nazwisko, data)

ZGODA RODZICÓW NA UDZIAŁ DZIECKA W
ZAJĘCIACH SZKÓŁKI
JEŹDZIECKIEJ W OŚRODKU JEŹDZIECKIM
PARKU ROZRYWKI ZIELENIEWO

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka( imię i nazwisko
dziecka)............................................. …...........w zajęciach szkółki jeździeckiej.
Oświadczam, że zapoznałam(łem) się z regulaminem stajni.
…...........................................................
(czytelny podpis rodzica, data)
Dane dziecka:
Imię:................................................................................................................
Nazwisko:.......................................................................................................
data urodzenia:...............................................................................................
szkoła:.............................................................................................................
numery kontaktowe:.......................................................................................
adres email......................................................................................................

REGULAMIN STAJNI

1. Podczas przebywania na terenie ośrodka jeździeckiego należy
bezwzględnie podporządkować się poleceniom osób starszych
(właściciel ośrodka, trener, opiekun).
2. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz samodzielnego i
samowolnego wchodzenia do koni (w boksach, na padoku).
3. Po przyjściu do stajni należy zgłosić się do swojego opiekuna.
Również każde wyjście musi być zgłoszone.
4. Obowiązuje bezwzględny zakaz opuszczania terenu ośrodka
jeździeckiego podczas trwania zajęć.
5. Zabiegi pielęgnacyjne i przygotowanie koni do jazdy może odbywać
się tylko w obecności i za pozwoleniem opiekuna (właściciel stajni,
trener lub inna osoba dorosła wyznaczona przez trenera do opieki nad
dzieckiem).
6. Sprzęt własny (czapsy, buty, kask, szczotki) należy przechowywać
w worku lub skrzynce podpisanej imieniem i nazwiskiem właściciela.
7. Po każdych zajęciach sprzęt ten musi znajdować się w miejscu do tego
przeznaczonym (np. siodlarni) wskazanym przez opiekuna.
8. Każda osoba zobowiązana jest do dbania o przydzielonego konia oraz
pozostawiania w czystości rządu jeździeckiego, z którego korzystała
na treningu.

NIEPRZESTRZEGANIE REGULAMINU SKUTKUJE
NATYCHMIASTOWYM SKREŚLENIEM Z LISTY CZŁONKÓW
SZKÓŁKI JEŹDZIECKIEJ
KAŻDEGO OBOWIĄZUJE RÓWNIEŻ KODEKS POSTĘPOWANIA Z
KONIEM

KODEKS POSTĘPOWANIA Z KONIEM
1. KOŃ JEST NAJWYŻSZYM DOBREM we wszystkich dyscyplinach
jeździeckich.
2. Dobro konia jest ważniejsze od interesów hodowców, właścicieli,
trenerów, jeźdźców,
organizatorów i sponsorów zawodów oraz innych osób oficjalnych.
3. Wszystkie czynności pielęgnacyjne i zabiegi weterynaryjne muszą mieć
na celu zdrowie i
dobro konia.
4. Dbałość o zdrowie, higienę, odpowiednie żywienie i bezpieczeństwo
konia powinna mieć
miejsce zawsze i wszędzie.
5. Podczas transportu koni należy zwrócić szczególną uwagę na
wentylację, karmienie, pojenie,
bezpieczeństwo i właściwe otoczenie zwierząt.
6. Osoby zajmujące się końmi powinny nieustannie podnosić poziom
swojej wiedzy na temat
treningu, opieki, oraz śledzić postępy nauk zajmujących się koniem.
7. Kompetencje i umiejętności jeździeckie są elementami, które mogą być
wykorzystywane
wyłącznie dla dobra konia.
8. Koń jako istota żywa nie może być poddawana metodom treningu i
jazdy uznawanych przez
Międzynarodową Federację Jeździecką za brutalne.
9. Polski Związek Jeździecki ustala odpowiednie sposoby kontroli wszystkich osób oraz
instytucji podległych jego jurysdykcji - dotyczącej respektowania dobra
konia.
10. Wszystkie przepisy dotyczące dobra konia obowiązują zawsze podczas
treningów i wszelkich zawodów bez względu na ich rangę. Przepisy
wszystkich dyscyplin jeździeckich powinny być nieustannie
weryfikowane pod kątem dobra konia.
POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI

