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REGULAMIN JEŹDZIECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO UMIASTÓW

1. Niniejszy regulamin został opracowany i wprowadzony w życie w celu zapewnienia

bezpieczeństwa koni i jeźdźców oraz innych użytkowników korzystających z JKS Umiastów. 

2. Wszystkich użytkowników JKS Umiastów obowiązuje przestrzeganie niniejszego

regulaminu.

3. JKS Umiastów jest dostępny dla jego użytkowników codziennie w godz. 07:00 - 21.30,

biuro otwarte jest w godzinach: pn,wt 14-20, śr 16-20, czw-pt 14-21, sb 9-17, nd 10-14

4. Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie aktualnego harmonogramu

wykorzystania hali i placów treningowych.

5. Każda osoba przebywająca na terenie JKS Umiastów zobowiązana jest do przestrzegania

porządku i czystości na jego terenie oraz dbałości o jego infrastrukturę. 

6. Na terenie JKS Umiastów zabrania się palenia tytoniu (poza wyznaczonym miejscem) i

spożywania alkoholu.

7. Zabrania się jazdy konnej osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków

psychotropowych.

8. Użytkownicy koni zobowiązani są do takiego sposobu użytkowania koni, aby nie narażać

na niebezpieczeństwo siebie, koni oraz innych osób przebywających na terenie JKS

Umiastów.

 9. Podczas każdej jazdy konnej (bez względu na formę i miejsce jej odbywania) jeźdźca

obowiązuje jazda w obuwiu jeździeckim (płaska podeszwa) i w zapiętym kasku jeździeckim.

Juniorom (osobom niepełnoletnim) zaleca się noszenie kasku również podczas przygotowań

konia do jazdy i zabiegów pielęgnacyjnych. Kask na głowie jeźdźca ma być zapięty.

10. Za bezpieczeństwo koni prywatnych przebywających na wybiegach odpowiadają ich

właściciele lub osoby je wypuszczające (wyłącznie za zgodą ich właścicieli). JKS Umiastów

nie ponosi odpowiedzialności za wypadki koni wynikające z braku kontroli nad nimi.

11. Za bezpieczeństwo niepełnoletnich jeźdźców odpowiedzialne są osoby wyrażające zgodę

na samodzielną ich pracę z koniem (rodzice/opiekunowie), a w stosunku do osób biorących

udział w jeździe ze szkoleniowcami - instruktorzy. 

12. Treningi skokowe osób niepełnoletnich mogą odbywać się wyłącznie pod nadzorem

instruktora (posiadającego stosowne uprawnienia i ubezpieczenie OC) i w kamizelkach

ochronnych.
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13. Każdy użytkownik JKS Umiastów zobowiązany jest do natychmiastowego usuwania

odchodów swoich koni z korytarza stajni, myjki, dróg, hali, lonżownika, czworoboku i placów

utwardzonych oraz przy koniowiązie. 

14. Podczas czynności wykonywanych na myjce, należy zachować porządek, zakręcić wodę

oraz posprzątać po koniu.

15. Po wyprowadzeniu konia, należy niezwłocznie zamknąć drzwi od jego boksu.

16. Jeśli podczas jazdy używane są drągi, cavaletti, stojaki do przeszkód, słupki, należy

odłożyć je na miejsce, w którym są przechowywane zaraz po zakończeniu ich użytkowania. 

17. Osobom nieupoważnionym zabrania się karmienia koni oraz wchodzenia do ich boksów. 

18. Zalecenia dotyczące korzystania z hali:

- przed otwarciem drzwi (wejściem lub wyjściem z hali) należy głośno krzyknąć „Uwaga” i

poczekać na „Proszę”, aby ostrzec użytkowników znajdujących się w środku (przed wejściem

i otwarciem drzwi należy poczekać na pozwolenie od osób znajdujących się w środku),

- na hali nie wolno lonżować koni ani urządzać wolnych skoków,

- na bieżąco należy DOKŁADNIE usuwać nieczystości pozostawione przez konia, a po

jeździe wyrzucać odchody z wiaderek do taczki poza halą,

- zobowiązuje się wszystkich użytkowników hali do racjonalnego korzystania ze sztucznego

oświetlenia, a zwłaszcza jego wyłączania po zakończeniu zajęć oraz zamykania drzwi od

razu po opuszczeniu hali.

19. Zalecenia dotyczące korzystania z czworoboku:

- na bieżąco należy DOKŁADNIE usuwać nieczystości pozostawione przez konia,

- zabrania się lonżowania koni na czworoboku.

20. Zalecenia dotyczące korzystania z lonżownika:

- na bieżąco należy DOKŁADNIE usuwać nieczystości pozostawione przez konia,

- należy zamykać drzwi od lonżownika i gasić światło po skorzystania z lonżownika,

- po skończonej pracy należy zabrać stołek i wszelkie narzędzia (kupozbieraczka, bat,

wypięcia) z lonżownika,

- po skorzystaniu z lonżownika należy go zagrabić.

21. JKS Umiastów nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia sprzętu

jeździeckiego oraz innych rzeczy pozostawionych bez opieki właściciela. 

22.W przypadku korzystania z szafek w szatni, należy przed opuszczeniem stajni zostawić

kluczyk.

23. Psy należy trzymać na smyczy.
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24. Użytkownicy JKS Umiastów zobowiązani są do uwzględniania zaleceń pracowników

obiektu.

25. W przypadku odnotowania nieodpowiedzialnych zachowań ze strony jeźdźców, klientów

lub gości JKS Umiastów mogących narazić na niebezpieczeństwo ludzi, koni lub obiekt,

pracownicy JKS Umiastów mogą prosić o opuszczenie terenu stajni.

26. Nierespektowanie postanowień niniejszego regulaminu może spowodować zakaz

korzystania z infrastruktury JKS Umiastów.

27. Niniejszy regulamin został zatwierdzony i obowiązuje od dnia wywieszenia.
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