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Regulamin pracowni hodowlanej OJK 

„Stajnia na Zielonej” 

prowadzonej przez: 

Bonifraterską Fundację Dobroczynną 

Zakład Aktywności Zawodowej 

Konary, ul Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany 

 

1. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna w ramach działalności Zakładu Aktywności Zawodowej 

(dalej BFD-ZAZ) prowadzi pracownię hodowlaną, w której realizowana jest rehabilitacja 

zawodowa osób z niepełnosprawnością. Aby umożliwić proces rehabilitacji społeczno-

zawodowej pracownikom z niepełnosprawnościami świadczone są usługi w zakresie jazdy 

konnej, hipoterapii oraz pensjonatu dla koni. 

2. Teren pracowni hodowlanej to stajnia i pomieszczenia socjalno-gospodarcze, ujeżdżalnia, 

pastwiska, wybiegi, tereny zielone oraz las wraz z polami uprawnymi.  

3. Wszystkie osoby przebywające na terenie BFD-ZAZ i pracowni hodowlanej, w tym osoby 

korzystające z jazd rekreacyjnych i prywatni właściciele koni akceptują podstawowy cel  

i metody funkcjonowania pracowni hodowlanej jakimi są praca i terapia osób 

niepełnosprawnych . 

4. Wszelkie prace i czynności na terenie pracowni hodowlanej wykonywane są  

w większości przez osoby z niepełnosprawnością. Opiekę nad nimi sprawuje instruktor-

terapeuta BFD-ZAZ. Ważne uwagi i sugestie służące poprawie warunków,  

a także jakości świadczonej przez nich pracy powinny być zgłaszane w pierwszej kolejności 

bezpośrednio osobie pełniącej dyżur w pracowni hodowlanej wedle aktualnego grafiku,  

a następnie koordynatorowi- instruktorowi terapeucie lub kierownictwu BFD-ZAZ.  

5. Pracownia hodowlana czynna jest: 

• w okresie wiosenno-letnim (kwiecień - październik) w godzinach: 

poniedziałek-piątek - 7:30 - 21:30,  
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sobota-niedziela – 8:00 - 20:30, 

dni świąteczne - 8:00 - 20:30. 

• w okresie jesienno-zimowym (listopad - marzec): 

poniedziałek - niedziela 7:30-20:30.   

Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany godzin funkcjonowania stajni.  

6. Wszystkie osoby przebywające i posiadające konia na terenie pracowni hodowlanej 

zobowiązane są do zapoznania, akceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu wraz  

z załącznikami; zasad BHP oraz zasad przeciw pożarowych. Należy również stosować się do 

uwag kierownictwa i pracowników BFD-ZAZ. W przypadku nie stosowania się do powyższego 

regulaminu stajni, klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za powstałe w tym czasie 

obrażenia zwierząt przebywających na terenie BFD. 

7. Obowiązuje całkowity zakaz wstępu na strych dla klientów, nie będących pracownikami BFD-

ZAZ. Siano dla koni jest zrzucane przez pracowników pierwszej zmiany. 

8. Każdemu koniowi przysługuje siano w systemie opartym o normy żywieniowe i jego 

indywidualne potrzeby.  

9. Na terenie pracowni hodowlanej obowiązuje całkowity zakaz palenia, z wyjątkiem miejsca 

do tego wyznaczonego, znajdującego się bezpośrednio przed pomieszczeniem socjalnym. 

10. Wszystkie osoby przebywające na terenie pracowni hodowlanej obowiązuje bezwzględny 

zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających. 

11. Każda osoba przebywająca na terenie pracowni hodowlanej zobowiązana jest do 

przestrzegania porządku i czystości na jego terenie (m.in.: po przygotowaniu posiłków dla konia, 

po jeździe na ujeżdżalni; sprzątania odchodów po swoim koniu po spacerach po terenach przy 

stajennych takich jak: wybrukowane chodniki, drogi, myjka dla koni). 

12. Osoby korzystające z jazd rekreacyjnych, prywatni właściciele oraz instruktorzy jazdy konnej 

zobowiązani są również do sprzątania po swoim koniu oraz uporządkowania swojego sprzętu 

jeździeckiego.  

13. Konie w okresie wiosennym oraz jesienno- zimowym (listopad - marzec) wypuszczane są na 

pastwiska po godz. 8:00, a sprowadzane do stajni ok. godz. 14:00. Natomiast w okresie letnim 

(kwiecień - październik) konie sprowadzane są do stajni ok. godz. 18:00. Godziny wypuszczania 

i sprowadzania koni mogą ulec zmianie w wyniku złych warunków atmosferycznych lub gdy 

wymaga tego bieżąca sytuacja na terenie pracowni hodowlanej.  

14. Konie wypuszczane są na pastwiska z podziałem na dwie grupy: konie prywatne, konie BFD-ZAZ. 
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Natomiast konie, które są kontuzjowane wypuszczane są na padok za stajnią za dodatkową 

opłatą uwzględnioną w umowie. 

15. Ze względu na przepisy BHP oraz bezpieczeństwo osób pracujących na terenie pracowni 

hodowlanej, konie wypuszczane będą na pastwisko tylko w założonych kantarach.  

16. Prywatni właściciele koni zobowiązani są do przestrzegania terminów szczepień we własnym 

zakresie.  

17. Terminy odrobaczania koni odgórnie wyznacza BFD-ZAZ.  

18. W pracowni hodowlanej obowiązuje bezwzględna cisza. Surowo zabrania się: biegania, 

hałasowania oraz gwałtownych zachowań, które mogą spłoszyć konie. 

19. Bez wiedzy i zgody pracownika BFD-ZAZ zabrania się wchodzenia na teren pracowni 

hodowlanej, a w szczególności zabrania się wchodzenia do stajni, podchodzenia do koni, 

karmienia, klepania, wypuszczania ich z boksów oraz jazdy na ujeżdżalni.  

20. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni do boksów należy zachować szczególną 

ostrożność. 

21. Nakazuje się aby psy przebywające na terenie pracowni hodowlanej były trzymane na 

smyczy i pod kontrolą właściciela. BFD-ZAZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody 

wyrządzone przez psy lub wypadki z udziałem psów.  

22. Karmienie odbywa się w zależności od pory roku 2 lub 3 razy dziennie:  

rano 7:30, 

południe 14:30,  

wieczorem 19:30 (okres wiosenno-letni), 

  19:00 (okres jesienno- zimowy). 

23. Miejsca dla wszystkich koni przewidziane są w boksach. O rozmieszczeniu koni w boksach 

decyduje Kierownik BFD-ZAZ lub osoba przez niego wyznaczona. 

24. W razie umyślnego lub wynikającego z niedbalstwa okaleczenia lub oszpecenia konia, 

uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia, urządzeń pracowni hodowlanej, sprawca 

ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 

25. Pracownia hodowlana nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie 

ośrodka w czasie jazd. 

26. Zajęcia jazdy konnej odbywają się na terenie pracowni hodowlanej BFD-ZAZ, Konwentu OO. 

Bonifratrów w Konarach oraz okolicznym terenie. 

27. Zajęcia jazdy konnej prowadzi Instruktor posiadający stosowne uprawnienia i/lub osoba 
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posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

28. W zajęciach mogą uczestniczyć:  

• w hipoterapii oraz w przejażdżkach konnych dzieci od lat 3,  

• w jazdach konnych grupowych lub indywidualnych dzieci od lat 6, jeśli Instruktor stwierdzi 

gotowość dziecka do udziału w tej formie zajęć, pod warunkiem, że nie istnieją 

przeciwwskazania do uprawiania jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest 

konsultacja lekarska). 

 

29. Do uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej dopuszczone są wyłącznie osoby, które: 

• Zakupiły i podpisały karnet którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 

Regulaminu;  

• Zapoznały się z Załącznikiem nr 4 - Podstawowe zasady jeździeckie; 

• Zapoznały się z Załącznikiem nr 3 – Cennik; 

• W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekun prawny 

– Załącznik nr 2. 

30. Instruktor i/lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie ocenia umiejętności 

jeździeckie jeźdźca oraz podejmuje decyzję odnośnie rodzaju jazdy (przejażdżka, lonża, jazda 

indywidualna lub grupowa na ujeżdżalni lub w terenie) i stopnia zaawansowania.  

31. Wykaz obowiązków uczestnika jazdy konnej indywidualnej lub grupowej.  

a) Ze względu na konieczność przygotowania konia do jazdy, każdy uczestnik powinien 

przychodzić do stajni co najmniej 30 min. przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. Czas 

jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z winy uczestnika zajęć rozpocznie się  

z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia. W razie spóźnienia, Instruktor i/lub osoba 

posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie ma prawo nie przydzielić konia  

w danym dniu.  

b) Przygotować do jazdy konia przydzielonego mu przez Instruktora i/lub osobę posiadającą 

odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie 

konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie strzemion do wzrostu jeźdźca. 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.  

c) Nosić strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalne nakrycie głowy (kask, toczek), 
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obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę konną, na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie,  

z niewielkim obcasem, spodnie chroniące nogi przed otarciami oraz rękawiczki 

zabezpieczające dłonie przed otarciami. 

d) Po zakończeniu jazdy zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń Instruktora 

i/lub osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Może to oznaczać np. 

przekazanie konia innej osobie lub odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności 

związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, umycie wędzidła, odniesienie 

używanego sprzętu do siodlarni, wyczyszczenie konia w tym również sprawdzenie stanu 

kopyt.  

e) Uczestnik winien w czasie zajęć wykonywać starannie polecenia Instruktora i/lub osoby 

posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie 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. 

f) W czasie jazdy nie należy bez potrzeby prowadzić rozmów. Jeżeli polecenie wydane przez 

Instruktora jest niejasne, należy go poprosić o wyjaśnienia. 

g) Swoim zachowaniem nie należy płoszyć innych koni, znajdujących się w tym czasie  

i miejscu pod innymi jeźdźcami.  

32.  Pracownia hodowlana BFD-ZAZ zapewnia uczestnikom zajęć: 

a) odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne, 

b) podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, czaprak, podkładka pod siodło, ogłowie),  

c) teren przygotowany do jazdy konnej wraz z potrzebnym sprzętem treningowym,  

d) opiekę Instruktorską i/lub osoby posiadającej odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 

e) zaplecze socjalne (natrysk, WC).  

33. Pracownia hodowlana BFD-ZAZ nie zapewnia uczestnikom zajęć ubrania ochronnego, 

wyjątkiem są toczki/kaski udostępnione początkującym, którzy jeszcze nie posiadają własnych. 

Osoby nieposiadające odpowiedniego obuwia i odzieży jeździeckiej, przystępują do jazdy na 

własną odpowiedzialność.  

34. Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny termin przyjmuje 

Instruktor i/lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Grafik jazd znajduje 

się na stronie internetowej: www.bonifundo.pl/zaz lub na Facebooku - Stajnia na Zielonej 

Konary. 
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35. Zmiana ustalonego terminu jazdy lub jej odwołanie są możliwe najpóźniej w dzień 

poprzedzający umówione zajęcia. Opłata za zajęcia, które nie odbyły się w ustalonym terminie 

z powodu nieobecności osoby zapisanej, które nie zostały odwołane zgodnie  

z regulaminem, nie podlega zwrotowi, ani nie jest zaliczana na poczet kolejnych jazd. 

36. Zajęcia mogą być odwołane przez Instruktora na 2 godziny przed ich rozpoczęciem ze względu 

na złe warunki pogodowe. W przypadku gwałtownych zmian pogodowych, zagrażających 

bezpieczeństwu jeżdżących, możliwe jest odwołanie lub skrócenie jazdy  

w każdym momencie. W takim przypadku opłata za zajęcia nie przepada, a czas w przypadku 

skróconej jazdy, zostaje przeniesiony na następne zajęcia. 

37. Jazda rekreacyjna, sportowa oraz jazdy indywidualne trwają 50 min. 

38. Instruktor ma prawo odwołać jazdę po jej rozpoczęciu w przypadku, gdy stan zdrowia konia, 

ujeżdżalni czy warunki pogodowe uniemożliwiają odbycie się jej. Wówczas zajęcia przekłada się 

na inny, uzgodniony z instruktorem termin.  

39. Podczas wyjazdu na zawody odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich prawni 

opiekunowie.  

40. W przypadku osób niepełnoletnich, za ich dojazd do ośrodka/stajni, ich czas przebywania na 

terenie stajni oraz powrót do domu, odpowiada prawny opiekun. BFD-ZAZ nie ponosi 

odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie pracowni hodowlanej przed i po 

jeździe.  

41. Z usług pracowni hodowlanej mogą korzystać jedynie te osoby, które akceptują poniższe:  

a) świadome są zagrożeń związanych z pracą z końmi oraz jazdą konną, nieodpowiednim 

strojem jeźdźca, uczestniczącego w zajęciach jeździeckich (np. upadek, kopnięcie, 

ugryzienie, poważne urazy- złamania, zwichnięcia, wstrząśnienie mózgu, utrata życia  

i zdrowia),  

b) nie mają medycznych przeciwwskazań do jazdy konnej, 

c) zdają sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka i zagrożeń związanych z jazdą konną w terenie  

i uczestnictwem w rajdach konnych, a w szczególności ze zwiększonym ryzykiem ulegnięcia 

poważnemu wypadkowi oraz ryzkiem utraty życia i zdrowia, 

d) akceptują fakt iż, w razie jakiegokolwiek wypadku lub urazu oświadczają, iż nie będą 

pociągać Ośrodka oraz jego pracowników i osób prowadzących jazdy konne do 

odpowiedzialności prawnej i finansowej,  

e) przyjmują do wiadomości, iż zajęcia prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej i/lub 
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i/lub osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, 

f) akceptują fakt, iż w zajęciach uczestniczyć może przeszkolony wolontariusz, który prowadzi 

konia, prowadzi lonżę i pomaga w czyszczeniu i oporządzeniu konia oraz pomaga wykonywać 

ćwiczenia na koniu, 

g) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb Bonifraterskiej 

Fundacji Dobroczynnej Zakład Aktywności Zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 

roku o ochronie danych osobowych. 

42. Integralną część Regulaminu stanowią następujące załączniki:  

− Załącznik Nr 1 - Karnet, 

− Załącznik Nr 2 - Oświadczenie-Karta jeźdźca niepełnoletniego,  

− Załącznik nr 3 - Cennik,  

− Załącznik nr 4 - Podstawowe zasady jeździeckie. 

43. Zasady korzystania z karnetów oraz jazd pojedynczych 

a) Karnet na 4 jazdy jest ważny 4 tygodnie od momentu zakupu. 

b) Karnet na 8 jazd jest ważny 8 tygodni od momentu zakupu. 

c) Nieobecności na umówionych jazdach należy zgłaszać instruktorowi najpóźniej 24h przed 

rozpoczęciem planowanej jazdy, w przeciwnym razie w przypadku karnetu jedna jazda 

przepada. 

d) W przypadku, kiedy klient nie posiada karnetu jest on zobowiązany do uiszczenia opłaty  

w wysokości 50% wartości umówionej jazdy przed kolejną jazdą i okazania potwierdzenia 

wpłaty instruktorowi w postaci biletu na jazdę.  

e) Jazdy z karnetu odwołane zgodnie z regulaminem (minimum 24h przed umówioną jazdą) 

można odrobić w dowolnym dniu, u każdej instruktorki w przeciągu okresu ważności 

karnetu, w przeciwnym razie jazdy nieodrobione przepadają. 

f) Płatność za jazdy należy dokonywać za pośrednictwem rachunku bankowego:  

Dane do przelewu: 

Zakład Aktywności Zawodowej Bonifraterska Fundacja Dobroczynna  

Bank Pekao S.A. nr konta 77 1240 4432 1111 0010 5753 1903 

g) Na jazdę należy przybyć minimum 30 min przed jej rozpoczęciem w celu przygotowania 

konia. 

h) W przypadku, gdy jest potrzebna pomoc w przygotowaniu konia, prosimy  

o powiadomienie o tym instruktora w momencie umawiania jazdy. 
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44. Wszelkie odstępstwa od regulaminu oraz jego nieprzestrzeganie i lekceważenie grożą 

rozwiązaniem umowy pensjonatowej w trybie natychmiastowym. 

 

Data aktualizacji regulaminu: 12.01.2022 r. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu: Karnet 

 

 

 * 

Imię i nazwisko (podpis)* 

 

Data zakupu 

 

Wartość 

 

Ilość godzin 

 
          

*Kupując jazdę/karnet oświadczam, że zapoznałeś z Regulaminem pracowni hodowlanej OJK 

„Stajnia na Zielonej” 

 

  



__________________________________________________________________________________________ 
CZYŃ Z NAMI DOBRO! TO BARDZO PROSTE ! 

PRZEKAŻ NAM 1 % SWOJEGO PODATKU KRS: 0000487244 
Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 Mogilany, 

REGON: 123003121, NIP: 9442245602 

tel. (12) 256 10 58, fundacja@bonifundo.pl, www.bonifundo.pl, facebook.com/bonifundo 
fanimani.pl/bonifraterska-fundacja-dobroczynna/ 

Załącznik nr 2 do Regulaminu - Karta jeźdźca niepełnoletniego 

 

 

 

 

 

Karta jeźdźca niepełnoletniego 

Uczestnik jazd: 

Imię................................................................. Nazwisko....................................................................... 

data urodzenia................................................ PESEL............................................................................  

Telefon (jeżeli posiada).....................................e-mail.......................................................................... 

Adres korespondencyjny.......................................................................................................................  

 

Oświadczenie  

Ja............................................................................................., legitymujący(a) się dowodem osobistym:  

seria.................., o numerze.................................. oświadczam, że jestem prawnym 

opiekunem......................................................................... Wyrażam  zgodę  na  uczestnictwo  

..........................................................  w  zajęciach  jeździeckich organizowanych przez Bonifraterską  

Fundację  Dobroczynną  - Zakład  Aktywności  Zawodowej  (Konary, ul. Bonifraterska 11, 32-031 

Mogilany).   

 

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem Ośrodka i w pełni go akceptuję.   

 

Jestem świadomy zagrożeń związanych z końmi i  jazdą konną, oraz nieodpowiednim strojem jeźdźca,  

uczestniczącego  w  zajęciach  jeździeckich  (np.  upadek,  kopnięcie,  ugryzienie,  poważne  urazy-

złamania, zwichnięcia, wstrząśnienie mózgu, utrata życia i zdrowia).   

 

Oświadczam, że ........................................... nie ma medycznych przeciwwskazań do jazdy konnej.   

W razie jakiegokolwiek wypadku lub urazu oświadczam, iż nie będę pociągał Ośrodka prowadzonego  

przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną - Zakład Aktywności Zawodowej oraz jej pracowników  

i  osób prowadzących jazdy konne do odpowiedzialności prawnej i finansowej.   
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Przyjmuję  do  wiadomości,  iż  zajęcia  prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej lub  

wykwalifikowanego i/lub osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Akceptuję fakt, iż  

w zajęciach uczestniczyć może przeszkolony wolontariusz, który prowadzi konia, prowadzi lonżę  

i pomaga w czyszczeniu i oporządzeniu konia oraz pomaga wykonywać ćwiczenia na koniu.   

 

Biorę odpowiedzialność na dojazd........................................................ na zajęcia jeździeckie i powrót  

z nich  do  domu.  Jestem  świadom/a, że Bonifraterska  Fundacja  Dobroczynna  -  Zakład Aktywności  

Zawodowej nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na terenie stajni poza godziną zajęć  

jeździeckich, na którą są zapisane.    

 

 

..................................................................................................  

(data i podpis opiekuna prawnego jeźdźca) 

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  i jeźdźca  danych  osobowych  dla  potrzeb  Bonifraterskiej  

Fundacji Dobroczynnej - Zakład Aktywności Zawodowej zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz zgadzam się na wysyłanie materiałów 

reklamowych związanych z ofertą wyżej wymienionych organizacji.”  

 

 

..................................................................................................  

(data i podpis opiekuna prawnego jeźdźca) 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu – Cennik 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu – Podstawowe zasady jeździeckie 

 

 

 

 

 

PODSTAWOWE ZASADY JEŹDZIECKIE 

  

I. BEZPIECZEŃSTWO JEŹDŹCA 

   

1. Nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi.   

2. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub lonżę.   

3. Przy  wyprowadzaniu  ze  stajni  jednocześnie  dwóch  lub  więcej  koni  należy  w  czasie 

prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 1,5 m  –  nie  naprowadzać na 

ogony. Taką samą odległość zachowujemy podczas postoju.   

4. Nie dopuszczać, aby podczas postoju konie obwąchiwały się lub wzajemnie podgryzały.  

5. Zachowywać  szczególną  ostrożność  przy  podnoszeniu  kończyn  konia  i  czyszczeniu lub 

myciu kopyt – zawsze czynić to od przodu, a nie od tyłu.  

6. Dosiadać konia i zsiadać w sposób polecany przez Instruktora.   

7. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, przy wyprzedzaniu zachować  

odstęp co najmniej 1,5 m od wyprzedzanego konia – tak samo przy mijaniu.   

8. Przed osiodłaniem konia sprawdzić stan ogłowia, a w szczególności rzemieni policzkowych  

i wodzy, stan puśliśk, popręgu i przystulic.   

9. Strzemiona muszą być dostatecznie szerokie –  stopy jeźdźca powinny wchodzić zupełnie  

swobodnie.   

10. Wskazane  jest,  aby  buty  jeźdźca  nie  były  zelowane  –  zelówka  powinna  być  gładka od 

szpiców aż do obcasa.   

11. Stopa  powinna  opierać  się  w  strzemieniu  najszerszą  częścią,  nigdy  nie  wkładać  stopy do 

strzemion aż po obcas.   

12. Siedząc  na  koniu,  nie  wypuszczać  z  rąk  wodzy,  dosiad  musi  być  zawsze  mocny  

i prawidłowy. Zasada ta nie stosuje się podczas ćwiczeń na  koniu, które wykonywane są na  
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polecenie  Instruktora  przy  zachowaniu  odpowiednich  dodatkowych  środków 

bezpieczeństwa.   

 

II. ZASADY UŻYTKOWANIA KONIA 

1. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy (lub za zgodą lekarza).   

2. Przed osiodłaniem dokładnie wyczyścić konia szczotką, sprawdzić grzbiet i kłąb konia, czy nie 

ma otarć, skaleczeń lub objawów odbicia. Kopystką dokładnie oczyścić podeszwy kopyt, 

sprawdzając jednocześnie, czy pod podkowę i w szparę wsporową nie dostał się kamyczek,  

szyszka itp. Sprawdzić, czy potnik jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała 

konia.   

3. Sprawdzić dokładnie osiodłanie i dopasowanie ogłowia.   

4. Każdą pracę rozpoczynać i kończyć stępem swobodnym.   

5. Jeżeli  koń  jest  spocony  stepować  lub  oprowadzać  go  przed  wprowadzeniem  do  stajni aż 

wyschnie.   

6. Nie pozwolić koniowi opuszczać głowy do ziemi, gdy popręg jest podpięty jak do jazdy (może 

nastąpić uraz mięśnia okolicy mostka).   

7. Nie przywiązywać konia wodzami.   

8. Nie stawiać koniowi wymagań, do których nie jest przygotowany.   

9. Dbać o spokój konia w każdym momencie jego pracy i bytowania.   

10. Nie bić konia, w razie konieczności ukarania go uderzyć palcatem i to tylko po zadzie.   

11. Nie jeździć kłusem i galopem po drogach o nawierzchni utwardzonej.   

12. Nie  lekceważyć  najmniejszych  nawet  objawów  chorobowych konia – zgłaszać  je 

instruktorowi.   

13. Unikać styczności z obcymi końmi.  

14. Nie pozostawiać konia w boksie bez ruchu przez kilka dni (jedynie na polecenie lekarza).   

15. Nie eksploatować konia nadmiernie.   

16. W  wyznaczony  przez  Ośrodek  i  instruktora  dzień  tygodnia  konie  mają wolne – „końska 

niedziela”. 

 

III. ZASADY ZACHOWANIA NA UJEŻDŻALNI 

   

1. Przed wjazdem lub wejściem na ujeżdżalnie należy uprzedzić głosem przebywające tam osoby.   
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2. Za  porządek  na  ujeżdżalni  odpowiada  Instruktor  a  pod  jego  nieobecność  jeździec 

najdłuższym stażu w tej stajni lub osoba wyznaczona przez Instruktora.   

3. Mijający się jeźdźcy mijają się po lewej ręce.   

4. Pierwszeństwo: pierwszeństwo ma zastęp nad jeźdźcem jeżdżącym indywidualnie, osoba 

jadąca wyższym chodem, osoba wykonująca zadany zestaw ćwiczeń, osoba najeżdżająca na  

przeszkodę.  Nieporozumienia  w  tym  względzie  rozstrzyga  osoba  odpowiedzialna za 

porządek na ujeżdżalni.   

7. Obserwatorzy  zajęć  winni  przebywać  w  miejscu  do  tego  wyznaczonym  (przy  wejściu na 

ujeżdżalnię),  zachowywać  się  cicho  oraz  w  sposób  nie  stwarzający  zagrożenia dla 

uczestników. 


