Regulamin porządkowy
Ośrodka Jeździeckiego Pony

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i
ppoż. oraz do stosowania się do uwag właściciela, instruktora i pracowników obsługi.
2. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na terenie
całego obiektu. Zabrania się palenia papierosów oraz epapierosów.
3. Każda osoba przebywająca na terenie ośrodka jeździeckiego zobowiązana jest do przestrzegania porządku na jego terenie.
4. Uczestnicy jazd zobowiązani są posiadać:
a. ochronne nakrycie głowy (kask, toczek) podczas jazd na ujeżdżalni jak i w terenie, (możliwe
jest skorzystanie z kasków należących do Ośrodka)
b. obuwie umożliwiające bezpieczną jazdę
c. długie wygodne spodnie, nie powodujące obtarć
5. Wskazana godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godziną rozpoczęcia lekcji, należy jednak przybyć
wcześniej aby przygotowania konia do jazdy. Może zdarzyć się tak, że koń jest już przygotowany.
6. Lekcja jazdy konnej rozpoczyna się po uprzednim przygotowaniu przez jeźdźca konia do jazdy (nie dotyczy Nauki od
Podstaw oraz Lonży) Przewidziany czas na przygotowanie konia to około 30 minut w trakcie których należy:
a. wyprowadzić konia z boksu lub przyprowadzić konia z padoku i uwiązać w wyznaczonym przez miejscu
b. wyczyścić konia szczotką z kurzu i zaklejek
c. usunąć dokładnie wszelkie zabłocenia z sierści
d. rozczesać grzywę i ogon palcami/szczotką
e. wyczyścić kopyta kopystką
f. założyć ogłowie i siodło na konia
7. Lekcja jazdy konnej trwa 30 lub 55 minut w trakcie których:
a. pierwsze i ostatnie 10 minut lekcji to rozgrzewka i występowanie dla konia i jeźdźca
8. Jeśli instruktor nie określi inaczej, po zakończonej jeździe, jeździec zobowiązany jest do:
a. Odprowadzenia konia do stanowiska
b. Rozsiodłania i rozkiełznania konia
c. Wyczyszczenia słomą lub zamycie zapoconych miejsc na koniu
d. Wyczyszczenia kopyt kopystką
e. Odstawienia konia do boksu lub na padok
f. Wyczyszczenia, wymycia wędzidła, odstawienia sprzętu we wskazane/wyznaczone miejsca
9. Potniki, czapraki, po zakończonej jeździe należy wysuszyć wywracając je na lewą stronę i rozwieszając w
wyznaczonym miejscu
10. Nie ma możliwości zakładania na konie innego siodła (w tym własnego) niż przeznaczony dla danego konia
11. Wypuszczanie koni, jak też jazdy na ujeżdżalni, mogą odbywać się wyłącznie w obecności instruktora
12. W stajni można się zbliżać jedynie do konia na którym odbywać się będzie jazda. Zabrania się podchodzenia do innych koni,
karmienia, klepania
13. W razie umyślnego okaleczenia lub oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź urządzeń
ośrodka sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę
14. Rzeczy osobiste na czas jazdy mogą być przechowywane w sali kominkowej, przy czym niewskazane jest przynoszenie
ze sobą rzeczy wartościowych- za ich zaginięcie ośrodek nie ponosi odpowiedzialności
15. Obowiązuje zakaz wprowadzania psów na teren ośrodka
16. Należy pamiętać aby swoim zachowaniem nie spłoszyć koni, znajdujących się w tym czasie i miejscu pod innymi
jeźdźcami
17. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym miejscu
18. Wszystkie konie są karmione w określonych porach przez obsługę stajni i niedopuszczalne jest samodzielne ich
dokarmianie
19. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególną uwagę, ze względu na bezpieczeństwo
innych osób znajdujących się na terenie
20. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni
Na terenie ośrodka należy zachowywać się w sposób spokojny, nie biegać, nie krzyczeć, nie wykonywać
gwałtownych ruchów w pobliżu zwierząt
Na terenie ośrodka przebywają także zwierzęta przemieszczające się swobodnie. Zabrania się męczenia, noszenia i zakłócania ich
spokoju
Prosimy o segregowanie odpadów do odpowiednich pojemników

REGULAMIN UCZESTNIKA WARSZTATÓW Z KOŃMI
LATO 2021
ZORGANIZOWANYCH PRZEZ KLUB JEŹDZIECKI PONY ANNA PEMPERA
60-416 POZNAŃ, UL. BISKUPIŃSKA 10A

Każdy uczestnik Warsztatów posiada swoje prawa i obowiązki
Uczestnik Warsztatów ma prawo do:
1.
2.
3.
4.

Zapewniania mu bezpieczeństwa, opieki medycznej podczas pobytu na Warsztatach
Zapewnienia mu posiłków zgodnie z zawartą umową
Zapewniania mu higieny i warunków przebywania zgodnie z umową i normami higienicznymi
Zajęć zapewnionych przez organizatora zgodnie z umową, programem Warsztatów przystosowanych do wieku i
możliwości uczestnika
5. Kontaktu z rodziną – w godzinach 9.00-15.00 kontakt telefoniczny odbywa się przez Opiekuna Grupy
6. Zgłoszenia od Kierownika Warsztatów zastrzeżeń dotyczących realizacji programu, bezpieczeństwa, wyżywienia i
zachowania innych uczestników
Uczestnik Warsztatów ma obowiązek:
1. Przestrzegania Regulaminu Ośrodka KJ Pony
2. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się z wyznaczonego terenu i podczas zajęć od grupy
3. Uczestnik ma obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych Uczestników oraz ich przekonań. W
przypadku uszkodzenia cudzego mienia rodzice ponoszą koszty jego naprawy
4. Uczestnik Warsztatów ma obowiązek uczestniczenia w zorganizowanych zajęciach. W przypadku niedyspozycji zgłasza to
Opiekunowi Grupy
5. Uczestnikowi Warsztatów nie wolno palić tytoniu, spożywać alkoholu i napojów alkoholowych oraz używać narkotyków
6. Uczestnik Warsztatów nie stosuje przemocy wobec innych uczestników oraz nie używa niecenzuralnych słów
7. Uczestnik Warsztatów przestrzega rozkładu dnia
8. Uczestnik Warsztatów zgłasza Opiekunowi sprawy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa swojego i innych uczestników
W przypadku łamania Regulaminów przewidziano następujące konsekwencje:
1. Ustne upomnienie w obecności grupy
2. Nagana w obecności grupy lub wszystkich uczestników z równoczesnym powiadomieniem rodziców
3. Wydalenie z Warsztatów na koszt rodziców bez możliwości zwrotu pieniędzy za pozostałe dni
W/w Regulaminy wywieszone są w ogólnodostępnych miejscach i każdy uczestnik Warsztatów zobowiązuje się ich
przestrzegać
Warsztaty zaczynają się w poniedziałek o godzinie 9:00 spotkaniem organizacyjnym
Dzieci można przywozić o godzinie 7:15 a należy odebrać o godzinie 15:00 - 17:00
W sobotę o godzinie 8:30 zakończenie Warsztatów rozpoczynamy pokazem dla rodziców i kończymy wspólnym
ogniskiem z rodzicami
Wszyscy uczestnicy są objęci ubezpieczeniem grupowym NNW
Wymagany ekwipunek: toczek-kask do jazdy konnej /jest możliwość wypożyczenia na terenie Ośrodka/, odpowiednie buty
i spodnie do jazdy konnej, ubiór dopasowany do aury
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty wartościowe /telefony komórkowe, biżuteria, pieniądze/, które
dzieci posiadają przy sobie
Dzieci z zagranicy → wymagane jest ksero paszportu i ubezpieczenia

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Cena 6 dniowych Warsztatów dla dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat wynosi: 880,00 zł
· Warunkiem uczestnictwa (rezerwacji miejsca) na Warsztatach jest wpłacenie kwoty 350,00 zł tytułem
zaliczki oraz dostarczenie kompletnie wypełnionej „Karty zgłoszeniowej uczestnictwa” (najpóźniej
w pierwszy dzień Warsztatów, rano)
· Po wpłaceniu w/w kwoty uczestnik zostaje przyjęty na zajęcia
· Pozostałą kwotę 530,00 zł należy uiścić w pierwszym dniu
· Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieobecność uczestnika na zajęciach, jeśli nie dopełnił
formalności zgłoszenia tego faktu w terminach anulacji
· Niewykorzystanie przez uczestnika - z przyczyn leżących po jego stronie – świadczeń objętych programem
zajęć, nie może stanowić podstawy do obniżenia płatności za zajęcia lub żądanie ekwiwalentu za
niewykorzystane świadczenia.
· Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w takiej sytuacji wpłacone kwoty
podlegają w całości zwrotowi w terminie 14 dni .
ZGŁOSZENIE
Równocześnie ze zgłoszeniem na uzgodniony termin zajęć należy wpłaci zaliczkę w wysokości 350,00 zł na
konto:
Dawid Pempera 60-416 Poznań ul. Biskupińska 10 A
89 1240 1763 1111 0010 0232 4521 koniecznie z dopiskiem:

Imię i Nazwisko dziecka termin zajęć lub gotówką w KJ Pony Poznań

Pozostałą część kwoty uczestnik zobowiązuje się wpłacić gotówką w dniu rozpoczęcia kursu.
Potrzebę wystawienia rachunku należy zgłosić przed dokonaniem płatności.
Rezygnacja z zajęć:
Przy ewentualnej rezygnacji z zajęć, zgłoszonej do 14 dni przed rozpoczęciem, zwraca się zaliczkę w
kwocie wpłaty w ciągu 14 dni. Przy rezygnacji niezależnie od terminu uczestnik ma prawo odstąpić
miejsce osobie w podobnym wieku i o podobnych umiejętnościach jeździeckich. Obowiązek spłacenia
pozostałej kwoty przechodzi na przejmującego miejsce na zajęciach.
UWAGA : Ewentualna rezygnacja musi być zgłoszona pisemnie i wysłana listem poleconym/email.
Przerwany pobyt na kursie:
W przypadku przerwania kursu przez uczestnika z powodu choroby lub innych ważnie uzasadnionych
przyczyn, za które nie odpowiada organizator, zwrot kosztów półkolonii wynosi 25 % reszty nie
wykorzystanych dni. W przypadku przerwania spowodowanego nieodpowiednim zachowaniem lub brakiem
dyscypliny, łamaniem obowiązujących regulaminów (po dwóch upomnieniach) uczestnikowi nie przysługuje
zwrot kosztów kursu.
Zawieszenie kursu przez organizatora:
Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której organizator nie może spełnić swoich obowiązków z przyczyn od niego
niezależnych zwraca się całość kosztów albo tę część, która nie została wykorzystana w terminie 30 dni.

KARTA ZGŁOSZENIOWA UCZESTNIKA
na Warsztaty z końmi

I. INFORMACJA ORGANIZATORA ZAJĘĆ MINI PONY.
1. Forma kursu: Warsztaty Termin ..........................................
2. Organizator – KLUB JEŹDZIECKI PONY ANNA PEMPERA , UL. BISKUPIŃSKA 10A, 6O-416 POZNAŃ,
II. WNIOSEK RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O SKIEROWANIE DZIECKA NA ZAJĘĆA ( Czas trwania kursu: 6
dni.)
1. Imię i nazwisko dziecka ...........................................................................................
2. Data urodzenia ....................................3. PESEL dziecka: …………………………………….
4. Adres ...........................................................................................................................................................................................
5. Telefon …................................................................................................................................................................................
6. e-mail:………………………………………………..............................................................................................................…
III. INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O STANIE ZDROWIA DZIECKA.
. Istotne dane o stanie zdrowia dziecka, rozwoju psychofizycznym i stosowanej diecie(np. na co dziecko jest uczulone,dieta, czy
jest chore na padaczkę, cukrzycę, czy przyjmuje stale leki, czy nosi aparat ortodontyczny
lub okulary, przeciwwskazania dotyczące ćwiczeń fizycznych, jazdy konnej, przebywania na słońcu, wysiłku fizycznego, czy
dziecko jest nieśmiałe, czy ma problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami): ..............................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
IV Informacja o specjalnych potrzebach edukacyjnych dziecka - kursu, w szczególności o potrzebach wynikających z
niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

________________________________________________________________________________
Stwierdzam, że podałem (am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu
właściwej opieki dziecku w czasie trwania Warsztatów.
V. INFORMACJA O DZIECKU.
Staż jazdy konnej i stopień zaawansowania: stęp, kłus, galop, ujeżdżenie, skoki (lub wpisać początkujący):
...........................................................................................................................................................................................................
WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAWARTYCH W KARCIE ZGŁOSZENIOWEJ W ZAKRESIE
NIEZBĘDNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA DZIECKA. PONADTO OŚWIADCZAM IŻ ZAPOZNAŁEM/ŁAM SIĘ Z

REGULAMINEMI WARSZTATÓW Z KOŃMI ORAZ OŚRODKA JEŹDZIECKIEGO PONY
Stwierdzam, że podałem/łam wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu właściwej
opieki w czasie pobytu dziecka w KJ Pony Poznań. Po przeczytaniu i przyjęciu do wiadomości informacji zawartych w Karcie
Zgłoszeniowej Uczestnika akceptuję w/w warunki i wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Warsztatach z końmi,
…………………………….. …………………………..………….
data podpis rodzica/opiekuna

ZEZWOLENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA JAZDĘ KONNĄ
Ja niżej podpisany(a) ................................................................................... legitymujący (a) się
dowodem osobistym nr ...................................................... wyrażam zgodę na jazdę konną mojemu
dziecku ................................................................................. w czasie Warsztatów z końmi w KJ Pony Anna Pempera zdając
sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jazdy konnej i czynnościach wykonywanych przy koniu oraz następstw
nieszczęśliwych wypadków z tym związanych, oświadczam, iż w przypadku jakiegokolwiek urazu, spowodowanego upadkiem
z konia mojego dziecka (wychowanka) w trakcie nauki, nie będę rościć żadnych pretensji oraz nie będę miał żadnych roszczeń
ani do KJ Pony Anna Pempera, ani do osoby prowadzącej zajęcia nauki jazdy konnej.
…....................................................................
Imię i nazwisko

OŚWIADCZENIE RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) DZIECKA
1.

Oświadczam, że znane są mnie i mojemu dziecku Regulaminy zachowania i postępowania na terenie KJ Pony .

2. Oświadczam, że moje dziecko ................................................................................ będzie przestrzegać regulaminów pod
rygorem wydalenia z terenu Ośrodka i poniesienia odpowiednich konsekwencji z tytułu nie dostosowania się do
przepisów.
3. Zobowiązuję się do poniesienie wszelkiej odpowiedzialności finansowej za szkody wyrządzone przez moje dziecko w
trakcie pobytu na terenie KLUB JEŹDZIECKI PONY ,UL. BISKUPIŃSKA 10A, 6O-416 POZNAŃ
.........................................................
miejscowość i data

...............................................................................
podpis rodzica lub prawnego opiekuna

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że …......................................................................./imię i nazwisko dziecka/
1. W okresie ostatnich 14 dni nie miało kontaktu z osobą będącą na kwarantannie lub u której potwierdzono
zakażenie koronawirusem SARS CoV-2
2. W okresie ostatnich 14 dni nie przebywało w rejonach, w których utrzymuje się koronawirus SARS CoV-2
3. Nie występują u dziecka objawy ostrej infekcji dróg oddechowych takich jak: gorączka, kaszel, duszności
….......................................................................................
Data i podpis

