REGULAMIN JAZD W OJK PONYSPORT
1.

Prawo do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjnych prowadzonych w OJK PONYSPORT mają osoby
pełnoletnie oraz dzieci, których rodzice lub opiekunowie wyrażą na to zgodę.

2.

Wszystkie osoby korzystające z usług OJK PONYSPORT mają obowiązek wypełnić formularz
zawierający dane osobowe, kontakt, zgodę rodziców lub opiekunów (w przypadku
niepełnoletnich) oraz opinię lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań
do rekreacyjnego uprawiania jazdy konnej.

3.

Jazdy rekreacyjne w OJK PONYSPORT odpłatne są wg cennika. Płatność za jazdę należy
uregulować każdorazowo po skończonej jeździe, a karnety opłacać najpóźniej w momencie
wykorzystania pierwszej jazdy.

4.

Jazda (w zastępie lub indywidualna) na ujeżdżalni trwa 60 minut. Przejażdżka dla dzieci trwa 15
minut lub wielokrotność tego czasu. Czas trwania treningów sportowych oraz jazd na prywatnych
koniach ustalany jest indywidualnie.

5.

W OJK jeźdźcy mają prawo jeździć wyłącznie pod opieką instruktora i bezwzględnie muszą
podporządkować się harmonogramowi każdej jazdy (rodzaj chodu, dosiad, wykonywanie
poleceń, rodzaj sprzętu jeździeckiego).
Niedopuszczalne jest wsiadanie na konia bez wiedzy i zgody prowadzącego zajęcia oraz
nieuprawnione przebywanie na ujeżdżalni, hali i w stajni.

6.

Obowiązkowym elementem stroju jeździeckiego jest dopasowany i zapięty kask założony
na głowę - przez cały czas przebywania w OJK PONYSPORT, buty o gładkiej podeszwie
usztywniające kostkę, miękkie spodnie i rękawiczki. Strój jeździecki ma być schludny i czysty.
Nieodpowiedni strój wyklucza jeźdźca z jazd.

7.

Instruktor prowadzący zajęcia przydziela konie i zapisuje jeźdźców na kolejne jazdy w czasie
przerw pomiędzy jazdami.

8.

Jeździec przygotowuje konia do jazdy (godzinę przed jazdą) oraz oporządza go po skończeniu
jazdy. Instruktor lub osoba wyznaczona sprawdza sprzęt oraz stan koni po skończonej jeździe.
Jeśli jeździec ma mieć wyczyszczonego i osiodłanego konia, zgłasza to instruktorowi wcześniej,
zapisując się na jazdę i jednocześnie uiszcza określoną w cenniku kwotę za usługę.
Niedopuszczalna jest jazda na brudnym lub źle osiodłanym koniu a także pozostawienie konia
lub sprzętu brudnego po skończonej jeździe.

9.

Wszelkie opóźnienia rozpoczęcia jazdy wynikające z winy jeźdźca pociągają za sobą skrócenie
czasu trwania jazdy, gdyż każda jazda kończy się o ustalonej godzinie i nie będzie przedłużana.
Opóźnienia spowodowane przez czynniki niezawinione przez jeźdźca (niedyspozycja konia lub
wada sprzętu) będą skutkowały przełożeniem jazdy na inny termin lub zmianą godziny jazdy.
Nieobecność na umówionej jeździe pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty jak
za wykorzystaną jazdę, karnet ważny jest przez miesiąc od daty zakupienia, a niewykorzystane
jazdy przepadają.

10. Imienny karnet jest własnością osoby, której nazwisko i imię jest w nim wpisane i nie wolno
go sprzedawać ani odstępować innej osobie. Możliwe jest odwołanie jazdy z przyczyn losowych
(choroba, wyjazd) nie później niż 24 godziny przed zaplanowaną jazdą.
11. Prywatni właściciele koni mają prawo korzystać z obiektu poza godzinami jazd rekreacyjnych
i w sposób możliwie nie kolidujący z działalnością OJK PONYSPORT. Odpłatność za jazdy ustala
odrębna umowa.
12. Wszelkie zastrzeżenia co do prowadzenia jazd, stanu koni i sprzętu należy zgłaszać
prowadzącemu zajęcia lub właścicielowi OJK PONYSPORT.

