Regulamin STAJNI RUSIN
1. Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin
bezwzględnie obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.
2. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu zapoznała się z postanowieniami
regulaminu i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień oraz dostępnych
instrukcji BHP, a także zaleceń właściciela obiektu oraz osób przez niego upoważnionych.
3. Właściciele koni, osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni
zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem,
jakim jest koń. Właściciele stajni nie biorą odpowiedzialności za wypadki związane z
nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowe powstałe z winy
uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie stajni lub pozostawione bez
opieki.
4. W związku z tym, iż jeździectwo należy do grupy sportów podwyższonego ryzyka, zaleca
się wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.
5. Na terenie całego ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia (poza miejscami do tego
wyznaczonymi) oraz spożywania alkoholu
6. Przebywanie na terenie stajni oraz korzystanie z obiektów (krytych ujeżdżalni, stajni,
siodlarni itp.) odbywa się w godzinach od 9.00 do 21.00. Zasada ta obowiązuje również w
przypadku wizyt kowali, weterynarzy itp. Wyjątkami są sytuacje zagrażające życiu lub
zdrowiu konia.
7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych lub
za ich wiedzą i pozwoleniem, za co biorą pełną odpowiedzialność. Prosimy nie krzyczeć i
nie przeklinać w towarzystwie innych klientów a szczególnie dzieci
8. Dozwolone jest wprowadzanie psów nieagresywnych na smyczy pod całkowitą opieką
właściciela. Powinien on dopilnować, aby psy nie płoszyły koni oraz nie załatwiały się na
terenie budynku stajni (boksy, paszarnia). W razie potrzeby nakazuje się sprzątanie
odchodów.
9. Podczas prowadzenia jazd rekreacyjnych lub treningów zabrania się chodzenia po placu do
jazdy.
10. Każdy klient przyprowadzający osoby spoza ośrodka odpowiada za ich zachowanie.
11. Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii
elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń oraz zachowania umiaru w korzystaniu z wody.
12. Obowiązuje zakaz dokarmiania jakichkolwiek koni oraz wchodzenia do ich boksów bez
zgody właściciela.
13. Zabrania się pozostawiania w korytarzu stajennym i przed wejściem do stajni przedmiotów
przestrzennych (siodeł, skrzynek, rowerów itp.).
14. Rzeczy pozostawione bez opieki ,rzeczy wykazujące zaniedbanie, porzucenie lub
zniszczenie oraz rzeczy brudne (w tym także obuwie) pozostawiane w miejscu wspólnego
użytkowania, będą przechodziły na własność stajni lub przekazywane innym.
15. Obowiązuje zasada czystości i porządku na terenie całej stajni, pomieszczeń w jej wnętrzu
oraz dookoła wszystkich obiektów.
16. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca
dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.
Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin oraz stwarzające zagrożenie dla siebie i innych
mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu stajni.

