Regulamin Ośrodka Jeździeckiego
„Ostoja”
Ośrodek Jeździecki „Ostoja” jest własnością Agnieszki i Huberta Miklaszewskich.
Celem działania Ośrodka jest:
a) nauka i doskonalenie jazdy konnej dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) organizacja rekreacyjnych rajdów Szlakiem Konnym Puszczy Augustowskiej,
c) przygotowanie i starty w sportowych rajdach długodystansowych.

I Regulamin zajęć jeździeckich
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Zajęcia z jazdy konnej odbywają się na ujeżdżalni Ośrodka Jeździeckiego „Ostoja” w Augustowie
przy ul. Kalinowej 15, lub w terenie.
Jazdy w Ośrodku prowadzone są przez instruktora, posiadającego stopień Instruktora Rekreacji
Ruchowej - specjalność jazda konna - nadanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W zajęciach mogą brać udział wszyscy powyżej 6 roku życia bez względu na poziom
umiejętności, pod warunkiem, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania jazdy
konnej ( w razie wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska ).
Osoby przystępujące do zajęć oświadczają o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania
jazdy konnej. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wraz ze zgodą na uczestnictwo w
zajęciach składają rodzice lub inny ustawowy opiekun.
Ze względów bezpieczeństwa całkowicie zabronione jest zbliżanie się i wsiadanie na konie pod
wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W przypadku zaistnienia podejrzenia iż
uczestnik jazdy jest pod wpływem alkoholu, instruktor ma prawo odmówić przeprowadzenia jazdy.
W takiej sytuacji uczestnikowi nie przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za wykupioną jazdę.
Do jazdy należy przystępować w odpowiednim stroju tj.:
 butach za kostkę,
 długich, najlepiej jeździeckich spodniach,
 nie krępującej ruchów odzieży górnej,
 obowiązkowo należy posiadać toczek lub kask ( istnieje możliwość wypożyczenia kasku ).
Wskazana przez instruktora godzina, na która ma przybyć jeździec nie jest godziną rozpoczęcia lekcji,
lecz momentem rozpoczęcia przygotowywania konia do jazdy. Przewidywany czas na przygotowanie
konia to ok. 30 minut w trakcie których należy:
a) wyprowadzić konia z boksu i uwiązać w wyznaczonym przez instruktora miejscu,
b) dokładnie wyszczotkować konia usuwając wszelkie zabłocenia i kurz z sierści, grzywy i ogona,
c) wyczyścić kopyta kopystką,
d) założyć ogłowie i siodło
Dzieciom i początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania towarzyszy i pomaga instruktor.
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8.

9.

10.

Każda lekcja jazdy konnej składa się z następujących części:
a) rozgrzewka konia i jeźdźca,
b) ćwiczenia przewidziane na daną lekcję,
c) rozluźnienie jeźdźca i występowanie konia.
Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest do:
a) odprowadzenia konia do stanowiska,
b) rozsiodłania i rozkiełznania konia,
c) wyczyszczenia i umycia kopyt i nóg konia,
d) odstawienia konia do boksu lub na pastwisko,
e) wymycia wędzidła,
f) odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
Jeźdźcy odpowiedzialni są za stan sprzętu z którego korzystają oraz zdrowie powierzonych im
zwierząt.

II Regulamin zachowania się jeźdźców na ujeżdżalni.

1.
2.

Podczas zajęć uczestnicy zobowiązani są do słuchania i przestrzegania wszelkich poleceń instruktora.
Na ujeżdżalni panują następujące zasady:
 mijający się jeźdźcy mijają się po lewej ręce,
 pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem lub wykonujący zadane
ćwiczenia,
 należy pamiętać aby zachować należyty ład i porządek, oraz dbać o bezpieczeństwo swoje,
innych uczestników jazdy oraz koni.

III Regulamin jazdy w terenie.
1.
2.
3.
4.

Instruktor prowadzący zajęcia podejmuje decyzje o przeprowadzeniu jazdy w terenie biorąc pod
uwagę stopień zaawansowania jeźdźców, warunki atmosferyczne i terenowe.
Podczas wyjazdu w teren uczestnicy zajęć jadą w szyku i chodzie wymaganym przez instruktora.
Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców a w szczególności instruktora.
Nie wolno jeździć po polach, łąkach i wszelkich uprawach. Jazdy odbywają się głównie po Szlaku
Konnym Puszczy Augustowskiej.
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IV Cennik
W Ośrodku Jeździeckim „Ostoja” obowiązują następujące ceny:

Jazda na lonży

20 zł

30 min.

Jazda na ujeżdżalni

30 zł

60 min.

Jazda w terenie

50 zł

90 min.

Udostępnienie konia do
rajdu rekreacyjnego

100 zł

1 dzień

KARNET

230 zł

10 godzin

KARNET 2+1
2x10h + 10h gratis

460 zł

30 godzin

Opłata za wszystkie jazdy pobierana jest z góry.
Dzień pracy w Ośrodku w charakterze pomocy przy czyszczeniu koni, sprzątaniu, konserwacji sprzętu itp.
pokrywa koszty 1 godziny jazdy, przy czym z tego typu jazd można korzystać raz w tygodniu.
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V Postanowienia ogólne.

1. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie
sprawę z ryzyka jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Ośrodka
dołoży wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa uczestników zajęć, jednak nie
bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za
zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników zajęć, jak również za rzeczy pozostawione na terenie
Ośrodka.
2. Każdy uczestnik zajęć podlega ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej instruktora. Ubezpieczenie od
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków każdy uczestnik może wykupić we własnym zakresie.
3. Aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa zaleca się aby:
a)
b)
c)
d)
e)

nigdy nie podchodzić do konia od tyłu,
nie karmić konia z ręki bez zgody instruktora,
na terenie Ośrodka i w obrębie ujeżdżalni nie biegać i nie krzyczeć,
nie wprowadzać głośnych i niespokojnych psów,
nigdy nie stosować przemocy wobec koni.

4. Wzięcie udziału w zajęciach wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu. Osoby rażąco naruszające
niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu Ośrodka.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2009 roku.
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