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Regulamin Stadniny Galiny 

 

Zasady ogólne:  

 

1. Każda osoba umawiająca się na zajęcia oświadcza, że zapoznała się z regulaminem Stadniny Galiny, 

akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać. Regulamin jest dostępny w recepcji, na tablicy w stajni 

i na stronie www. 

2. Stadnina nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niestosowania się do 

niniejszego regulaminu.  

3. W razie, gdy instruktor będzie miał podejrzenie, iż osoba, która przybyła na zajęcia jest pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających ma obowiązek odmówić prowadzenia zajęć.  

4. W pobliżu stajni oraz placów do jazdy należy zachować spokój, nie biegać, nie krzyczeć ani nie 

przynosić urządzeń, które mogą drażnić lub płoszyć konie.  

5. W pobliżu zewnętrznych placów do jazdy psy muszą być trzymane na smyczy, ewentualnie                 

w kagańcu, a właściciel odpowiada za to, aby nie szczekały.  

6. Bezwzględnie zakazane jest dokarmianie koni bez porozumienia z pracownikiem stajni.  

7. Akcesoria do pielęgnacji oraz sprzęt do jazdy należy wyczyścić i odłożyć na swoje miejsce po każdym 

użyciu.  

8. Bezwzględnie należy pilnować zamykania boksów.  

9. Instruktor nie ponosi odpowiedzialności za osoby towarzyszące, a w szczególności dzieci.  

10. Osoby towarzyszące, obserwujące jazdę na placu lub hali zobowiązane są zachować spokój i ciszę. 

Zakazane jest wprowadzanie psów do hali jeździeckiej.  

11. W związku z tym, iż jeździectwo należy do sportów podwyższonego ryzyka, zaleca się wykupienie 

odpowiedniego ubezpieczenia.  

12. Za rzeczy osobiste pozostawione na terenie ośrodka, stadnina nie ponosi odpowiedzialności.  

 

Osoby niepełnoletnie:  

1. Dzieci mogą przebywać na terenie ośrodka jedynie pod opieką osób dorosłych. 

2. Za opiekę nad osobami niepełnoletnimi odpowiedzialny jest rodzic/opiekun. 

3. Uczestnictwo osoby niepełnoletniej w zajęciach powinno być poprzedzone podpisaniem, 

oświadczenia przez rodzica lub opiekuna. Wzór oświadczenia znajduje się u instruktora. 

4. Podczas zajęć jazdy konnej instruktor nie jest osobą odpowiedzialną za nieletniego. Instruktor 

odpowiada za merytorykę i bezpieczeństwo zajęć. Jeżeli dziecko nie reaguje na polecenia lub  

zachowuje się w sposób niebezpieczny – instruktor ma prawo przerwać zajęcia.  

 

Zajęcia i opłaty:  

1. Aktualny cennik za poszczególny rodzaj zajęć dostępny jest na stronie internetowej. 

2. W przypadku braku możliwości przybycia na zajęcia prosimy o informacje telefoniczną najpóźniej do 

godziny 9:00 danego dnia lub w dniu przyjazdu na godzinę przed zajęciami. 

3. Na zajęcia należy stawić się punktualnie. W przypadku jazdy grupowej lub indywidualnej należy 

uwzględnić czas potrzebny na samodzielne przygotowanie konia do jazdy – czyszczenie, siodłanie itp. 

4. Spóźnienie skutkuje jej skróceniem o określoną liczbę minut (lonża, maneż indywidualny). 

 

Strój:  

* Długie do kostki spodnie (bryczesy/leginsy/dresy),  

* Buty za kostkę,  

* Dopasowany kask jeździecki, możliwość bezpłatnego wypożyczenia na miejscu.  

http://www.palac-galiny.pl/

