
REGULAMIN OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO WLKS KRAKUS

§ 1 Wstęp
Celem działania Klubu WLKS KRAKUS jest działalność na rzecz propagowania wśród 

dorosłych, dzieci i młodzieży sportu jeździeckiego, jego pozytywnego wpływu na rozwój 
fizyczny, rozpowszechniania zdrowej rywalizacji i sportowej postawy, w szczególności poprzez 
wykonywanie zadań w zakresie:

a) nauka i doskonalenie jazdy konnej dzieci, młodzieży i dorosłych;

b) organizacja  zawodów  sportowych  i  innych  imprez,  również  o  charakterze 
niesportowym;

Poza  działaniami  związanych  z  realizacją  celów,  o  których  mowa  powyżej,  Ośrodek 
prowadzi pensjonat dla koni.

§ 2 Postanowienia ogólne
1. Postanowienia  niniejszego regulaminu  odnoszą  się  do każdej  osoby przebywającej  na 

terenie Ośrodka.

2. Każda  osoba  wchodząca  na  teren  Ośrodka  zobowiązana  jest  do  zapoznania  się  z 
regulaminem oraz do stosowania się do unormowań w nich zawartych.

3. Korzystanie z usług Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Ośrodek  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  nieprzestrzeganiem 
regulaminu.

5. Zakazuje  się  wstępu  na  teren  Ośrodka  osobie:  zachowującej  się  agresywnie, 
prowokacyjnie  albo  w  inny  sposób  stwarzającej  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  lub 
porządku publicznego;

6. Osoby  znajdujące  się  na  terenie  Ośrodka  zobowiązane  są  dbać  o  należyty  porządek, 
przestrzegać zasad bezpieczeństwa, do zachowania się w sposób nieuciążliwy dla innych 
osób oraz do unikania zachowania mogących spłoszyć konie.

7. Na terenie Ośrodka zabrania się w szczególności:

a) przebywania w miejscach innych niż wyznaczone;

b) spożywania alkoholu i środków odurzających;

c) palenia papierosów w miejscach innych, niż wyznaczone;



d) rzucania  przedmiotami  oraz  powodowania  nadmiernego  hałasu  mogącego  płoszyć 
zwierzęta;

e) używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z nich przeznaczeniem;

8. Psy na terenie Ośrodka mogą przebywać tylko, pod opieką. Osoba, która przyprowadziła 
psa jest za niego odpowiedzialna i zobowiązana do posprzątania jego odchodów.

§ 3 Regulamin porządkowy

1. Na terenie całego Ośrodka obowiązują zasady określone Kodeksem Postępowania z Koniem.

2. Ośrodek otwarty jest od godziny 6.00 do 22.00, przebywanie na terenie ośrodka w godzinach 
nocnych spowodowane może być wyłącznie: chorobą konia, transportem konia z/do ośrodka.

3. Samochody lub pojazdy zmotoryzowane należy parkować tylko w miejscach do tego 
wyznaczonych. Poruszanie się samochodem po terenie obiektu wymaga wyjątkowej 
ostrożności.

4. Osoby korzystające z placów treningowych takich jak: hala, place zewnętrzne oraz lonżownik 
zobowiązane są do posprzątania odchodów po swoich koniach.

5. Lonżowanie konia może odbywać się tylko w wyznaczonych do tego miejscach – obowiązuje 
bezwględny zakaz lonżowania koni na rozprężalni i hipodromie.

6. Obowiązuje zasada gaszenia oświetlenia i wyłączania zbędnych odbiorników energii 
elektrycznej przy opuszczaniu pomieszczeń.

7. W stajniach przebywać mogą wyłącznie właściciele koni oraz wyznaczone przez nie osoby.

8. Zabrania się pozostawiania koni na korytarzu bez opieki.

9. Obowiązkiem opiekuna po zakończeniu pracy przy koniu jest uprzątnięcie po nim 
korytarza/myjki.

10. Obowiązuje zasada czystości i porządku w siodlarani i szatni, oraz dookoła wszystkich 
obiektów.

11. Obowiązuje zakaz wypuszczania koni luzem na hale.

12. Osoby nieletnie mogą jeździć konno wyłącznie pod nadzorem instruktora. 

§ 4 Regulamin zajęć jeździeckich
1. Zajęcia jeździeckie odbywają się na ujeżdżalni lub hali.  Jazdy odbywają się wyłącznie 

pod nadzorem instruktora. Instruktorzy Ośrodka mają uprawnienia minimum instruktorów 
rekreacji  ruchowej  ze  specjalnością  jazda  konna  lub  posiadają  inne  uprawnienia, 
wymagane do prowadzenia danego typu zajęć.



2. W  zajęciach  mogą  brać  udział  wszystkie  osoby,  które  nie  mają  przeciwwskazań 
zdrowotnych do jazdy konnej (w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska).

3. Osoby  przystępujące  do  zajęć  składają  oświadczenie  o  braku  przeciwwskazań 
zdrowotnych  do  uprawiania  sportu  w  postaci  jazdy  konnej.  W  przypadku  osób 
niepełnoletnich oświadczenie wraz ze zgodą na uczestnictwo w zajęciach składają rodzice 
lub inny ustawowy opiekun.

4. Na każde zajęcia należy się umówić z instruktorem na konkretny dzień i godzinę. 

5. Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju

6. Jeźdźcy  odpowiedzialni  są  za  stan  sprzętu,  z  którego  korzystają  oraz  powierzone  im 
zwierzęta.  W  przypadku  zniszczenia  sprzętu  są  zobowiązani  do  odkupienia  go  lub 
uiszczenia opłaty odpowiadającej jego równowartości.

§ 5 Jeździec w ośrodku. Bezpieczeństwo.

1. Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń 
i wskazówek instruktora.

2. Na terenie ośrodka zabronione jest:

a) podchodzenie  do  konia  od  tyłu  (widząc,  że  ktoś  do  niego  podchodzi  będzie 
spokojny);

b) karmienie koni, chyba że za zgodą i pod okiem instruktora;

c) bieganie i krzyczenie;

d) wprowadzanie głośnych bądź niespokojnych psów;

e) stosowanie wszelkiej formy przemocy wobec koni;

f) wchodzenie do stajni bez upoważnienia.

3. W stajni panują następujące zasady:

a) w stajni mają prawo przebywać tylko osoby do tego uprawnione,

b) będąc uprawnionym do wejścia do stajni należy zachować tam należyty spokój, 
oraz  postępować  zgodnie  z  zakresem  uprawnienia  (np.  w  przypadku 
przygotowania konia do jazdy należy ograniczyć się do czynności z tym celem 
związanych), nie wolno bez pozwolenia karmić koni, otwierać boksów, wchodzić 
do nich, wypuszczać zwierząt itd.



§ 6 Postanowienia końcowe

1. Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie 
terenu Ośrodka.

Ustala się następujące konsekwensjie nie stosowania się do regulaminów:

- pierwsze złamanie regulaminu – pisemne upomnienie

- drugie złamanie regulaminu – pisemne upomnienie i kara 200,00zł.

- trzecie złamanie regulaminu – pisemne upomnienie i kara 500,00zł.

Zarząd 

WLKS KRAKUS


