
Regulamin SK RANCHO PCIM 

1. Jazdy odbywają się na otwartej i krytej ujeżdżalni. 
2. Z jazd mogą korzystać dorośli, młodzież i dzieci, pod warunkiem złożenia podpisanego 

oświadczenia. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni 
opiekunowie. Każdy uczestnik jazd powinien posiadać ubezpieczenie NNW (od następstw 
nieszczęśliwych wypadków). 

3. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć i podczas obsługi konia strój zgodny  
z wymogami bezpieczeństwa: kask z atestem i z 3-punktowym zapięciem, buty z gładką 
podeszwą i obcasem, spodnie- bryczesy. Dla dzieci do 15 roku życia zalecane są kamizelki 
ochronne.  

4. Nie ma przyzwolenia na nagrywanie i fotografowanie jazd i treningów bez zgody instruktora  
i osób jeżdżących.  

5. Zaleca się zajęcia bez udziału widowni, aby zapewnić komfort pracy dla jeźdźców, koni   
i instruktorów.  

6. Każdy jeździec powinien pojawić się w stajni na minimum 20 minut przed umówioną godziną 
rozpoczęcia jazdy w celu przebrania się i przygotowania konia. Jazda, która  
z winy jeźdźca zacznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia. 

7. Konie na jazdy są przydzielane przez instruktora. Jeździec zobowiązany jest do przygotowania 
sobie konia tzn.: wyczyszczenia go, założenia mu przydzielonego przez prowadzącego sprzętu. 
Jeźdźcom początkującym może pomóc prowadzący lub wyznaczona przez niego osoba. 

8. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że 
przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do jego boksu, rozsiodłać, wyczyścić oraz 
wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni. 

9. W trakcie jazdy każdy zobowiązany jest do wykonywania poleceń prowadzącego jazdę i ma 
zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. 

10. W stajni należy zachowywać się spokojnie, nie wolno biegać, krzyczeć oraz wykonywać 
gwałtownych ruchów. Należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym i do końca 
nieprzewidywalnym. Nie wolno podchodzić do konia od tyłu i bez uprzedniego uprzedzenia go 
głosem. 

11. Samowolne wyprowadzanie koni z boksów i ze stajni jest zabronione. 
12. Bezwzględnie nie wolno wjeżdżać konno na korytarz stajni. 
13. Sprzęt do pielęgnacji koni należy wyczyścić i odłożyć na swoje miejsce po wykonaniu 

zabiegów pielęgnacyjnych. 
14. Wszystkich jeźdźców obowiązuje dbałość o porządek w stajni, siodlarni i na ujeżdżalni. 
15. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio  

i natychmiast instruktorowi. 
16. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz palenia.  
17. Dzieci mogą przebywać na terenie ośrodka wyłącznie pod opieką dorosłych.  
18. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu– osoby nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren 

ośrodka lub mogą być z niego usunięte. 
19. Wyłączną odpowiedzialność za rzeczy wniesione na teren ośrodka ponosi uczestnik zajęć. 
20. Psy na terenie ośrodka muszą być na smyczy i pod ciągłą kontrolą osoby dorosłej.  
21. Opłaty za jazdy przyjmują bezpośrednio instruktorzy prowadzący zajęcia. Istnieje możliwość 

wykupienia jazd pojedynczych lub karnetów. Pełna oferta zajęć znajduje się w cenniku. 
22. W przypadku niemożności odbycia umówionej jazdy należy odwołać ją bezpośrednio  

u prowadzącego minimum 24h przed umówionym terminem. W innym przypadku klient 
ponosi pełne koszty nieodbytej jazdy. 


