REGULAMIN KLUBU JEŹDZIECKIEGO AROMER

§1
1.

Ośrodek Klubu Jeździeckiego Aromer (zwany dalej również „obiektem”) przeznaczony jest do użytku przez
pensjonariuszy oraz członków KJ Aromer, organizowania treningów jazdy konnej, wystaw, imprez sportowych i
rozrywkowych.

2.

Obiekt jest własnością prywatną, dzierżawioną przez spółkę cywilną „W cuglach” Agnieszka Kopka i Łukasz Sikorski.

3.

Przed wejściem na teren obiektu należy zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin bezwzględnie obowiązuje
wszystkie osoby przebywające na terenie całego obiektu.

4.

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 bezpieczeństwa i prawidłowej eksploatacji obiektu, a
także zaleceń dzierżawcom obiektu, organizatora imprezy, służb oraz osób przez nich upoważnionych.

§2
Osoba obecna na terenie obiektu jest obowiązana:
a.

nie zakłócać porządku publicznego;

b.

nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób;

c.

stosować się do poleceń porządkowych

d.

pilnować małoletnich wprowadzonych przez niego na teren obiektu; za działania i zaniechania małoletnich
osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność;

e.

pilnować zwierząt wprowadzonych przez nią na teren obiektu, oraz sprzątać pozostawiane przez nie
nieczystości; za szkodę wyrządzoną przez zwierzęta pozostające pod jej nadzorem osoba ponosi pełną
odpowiedzialność;

f.

osoba znajdująca się pod wpływem alkoholu nie ma prawa przebywać w pobliżu koni

§3
Obowiązki jeźdźca:
1.

Każda osoba opiekująca się koniem jest zobowiązana do przestrzegania Kodeksu Postępowania z Koniem PZJ/FEI.

2.

Konie można pozostawiać bez uwięzi jedynie w miejscach do tego przeznaczonych tj. w boksach, i na padokach.

3.

Podczas jazdy konnej należy posiadać kask. Osoby pełnoletnie nie stosując się do powyższego obowiązku, czynią to na
swoje ryzyko i własną odpowiedzialność. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice/opiekunowie.

1

4.

Wszystkim przebywającym na terenie ośrodka, zaleca się posiadanie ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych
wypadków.

5.

Podczas treningu na hali skokowej lub lustrzanej jeździec zobowiązany jest sprzątać nieczystości pozostawione przez
swojego konia natychmiast. Jednorazowe niewywiązanie się z tego obowiązku skutkuje opłatą 50 zł. Zaleca się pomoc w
sprzątaniu osób obserwujących treningi z ziemi.

6.

Jazda konno po korytarzach w stajni jest zabroniona.

7.

Lonżowanie koni dozwolone jest w małej hali, na lonżowniku zewnętrznym i placu obok jeziorka. Na hali lustrzanej
konie mogą być lonżowane przez instruktora Sekcji Jeździeckiej KJ Aromer. Jeśli inni użytkownicy hali nie wyrażą
sprzeciwu to konie prywatne również mogą być lonżowane na hali lustrzanej. Nie wolno lonżować koni na hali skokowej
i centralnym czworoboku.

8.

Osoby chcące zarezerwować sobie część powierzchni na indywidualne treningi zobowiązane są do konsultacji tej kwestii
z innymi użytkownikami koni oraz dzierżawcami obiektu.

9.

Każdy koń pozostający w boksie na dzień lub dłużej musi mieć wpisany na tabliczce aktualny numer kontaktowy do
osoby odpowiedzialnej za zwierzę. Na tabliczkach przy boksach należy wpisywać i aktualizować szczegóły dotyczące
karmienia, oraz uwagi dotyczące wyprowadzania koni na padoki.

10. Pozostawanie na terenie obiektu w godzinach między 22.00 a 7.00 wymaga zgłoszenia dzierżawcom ośrodka.

§4
1.

Klub Jeździecki Aromer prowadzi naukę jazdy konnej w szkółce o nazwie „Sekcja Jeździecka”

2.

Jeźdźcy Sekcji Jeździeckiej są równoprawnymi w stosunku do pensjonariuszy użytkownikami infrastruktury KJ Aromer

3.

Każdy uczestnik jazd/treningów zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

4.

Nauka jazdy konnej jest aktywnością wysoko urazową, może powodować stałe uszczerbki na zdrowiu a nawet utratę
życia. Do wypadku może dojść, pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności. Każdy biorący udział w zajęciach
oświadcza, że zdaje sobie z tego sprawę.

5.

Klub nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe – niezawinione przez osobę prowadzącą zajęcia, stan
infrastruktury, czy innych pracowników ośrodka.

6.

Klub dokłada wszelkich starań aby dobrać możliwie najlepsze konie do nauki jazdy. Nie eliminuje to jednak sytuacji
wynikających z natury tych zwierząt, to jest np. spłoszenia się, potknięcia, poniesienia itp. Są to zdarzenia losowe i Klub
nie ponosi odpowiedzialności ani za nie, ani za ich skutki.

§5
7.

Dzierżawca obiektu zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń za wyrządzone na terenie obiektu szkody w pełnej
wysokości.

8.

Dzierżawca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez niego wypadki losowe.

9.

Dzierżawca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione na terenie obiektu.
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10. Organizowanie imprez na terenie obiektu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, za zgodą dzierżawców
ośrodka, oraz zgodnie z regulaminem ośrodka. W trakcie w/w imprez wydzielone części ośrodka mogą zostać wyłączone
z możliwości korzystania przez pensjonariuszy.
11. Pracownicy ośrodka wynagradzani są jedynie przez swojego pracodawcę – dzierżawcę klubu. Dodatkowe zadania, poza
czasem pracy można zlecać im za ich zgodą i pośrednictwem dzierżawcy.
12. Użytkownicy obiektu zobowiązani są o niezwłoczne zgłaszanie wszelkich usterek i awarii w szczególności
zagrażających zdrowiu i życiu koni oraz użytkowników ośrodka.
13. Dzierżawca obiektu nie bierze odpowiedzialności za sytuacje będące wynikiem nie przestrzegania zawartych powyżej
postanowień oraz poleceń porządkowych.
14. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2016r.
15. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie uchybiają przepisom bezpośrednio obowiązującym ani postanowieniom
innych regulaminów.
Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu:
•

w/w regulamin dostępny będzie w siedzibie Ośrodka Jeździeckiego Aromer

•

w/w regulamin dostępny będzie także w Internecie na stronie: www.aromer.pl
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