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REGULAMIN JAZD W KJK SZARY 

 

1. Jazdy odbywają  się na ujeżdżalni  (krytej lub otwartej) przy ul. Krakowskiej 131  

w Michałowicach lub w przypadku „wyjazdu w teren” w okolicy ośrodka. 

2. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez doświadczone osoby posiadające ubezpieczenie OC. 

3. Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież, pod warunkiem złożenia własnoręcznie 

podpisanego oświadczenia o jeździe na własną odpowiedzialność. W przypadku osób 

niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. Każdy uczestnik 

jazd powinien posiadać ubezpieczenie NW (od nieszczęśliwych wypadków). 

4. Każdy uczestnik jazd oraz jego rodzic (w przypadku osób niepełnoletnich) lub opiekun prawny 

ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody  lub/i krzywdy związane z korzystaniem z 

jazd konnych w Klubie Jazdy Konnej Szary.  

5. Każdy uczestnik ma obowiązek nosić w trakcie zajęć strój zgodny z wymogami 

bezpieczeństwa: kask z atestem i z 3-punktowym zapięciem, buty z gładką podeszwą i 

obcasem, spodnie ( bryczesy) i ewentualnie czapsy. 

6. Jeździec który przychodzi na pierwszą jazdę w KJK Szary i nie posiada żadnych dokumentów 

potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonżę lub jazdę indywidualną. 

Prowadzący na tych zajęciach ocenia umiejętności jeździeckie każdego jeźdźca, dobiera dla 

niego konia i sugeruje rodzaj kolejnych jazdy (jazda na lonży, jazda samodzielna). Ostateczną 

decyzję co do rodzaju kolejnych jazd podejmuje jeździec i czyni to na własną 

odpowiedzialność, przy czym prowadzący zajęcia, w przypadku stwierdzenia braku po stronie 

jeźdźca wystarczających umiejętności, jest uprawniony do zakazaniu mu określonego rodzaju 

jazd.  

7. Każdy powinien zjawić się na minimum 15 minut przed umówioną godziną rozpoczęcia jazdy 

w celu przebrania się i przygotowania konia. Jazda, która z winy jeźdźca zacznie się z 

opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia. 

8. Jeździec zobowiązany jest do przygotowania do jazdy przydzielonego mu konia tzn.: 

wyczyszczenia konia, założenia mu przydzielonego przez prowadzącego sprzętu. Jeźdźcom 

początkującym może pomóc prowadzący lub wyznaczona przez niego osoba. 

9. Po zakończeniu jazd jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł (chyba, że 

przejmuje go następny jeździec) tzn. ma go odstawić do jego boksu, rozsiodłać, wyczyścić 

oraz wyczyścić sprzęt i odnieść go do siodlarni. 

10. W trakcie jazdy każdy zobowiązany jest do wykonywania poleceń prowadzącego jazdę i ma 

zachowywać się tak, aby nie stwarzać zagrożenia dla siebie i innych. 

11. Podczas jazdy należy zawsze sprawdzić popręg (czy jest dociągnięty). Przy dociągniętym 

popręgu nie wolno pozwalać koniowi się schylać. 

12. Wychodząc z koniem z ujeżdżalni należy wyczyścić mu kopyta w przeznaczonym do tego 

miejscu.  

13. W stajni należy zachowywać się spokojnie, nie wolno biegać, krzyczeć oraz wykonywać 

gwałtownych ruchów. Należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym i do końca 

nieprzewidywalnym. Nie wolno podchodzić do konia z tyłu i bez uprzedniego uprzedzenia go 

głosem. 

14. Samowolne wyprowadzanie koni z boksów i ze stajni jest zabronione. 
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15. Prowadząc konia należy iść po jego lewej stronie na wysokości łopatki konia. Należy trzymać 

wodze/uwiąz/lonżę zaraz przy pysku konia. 

16. Należy zachować szczególną ostrożność przy czyszczeniu i podnoszeniu kończyn konia. Przy 

tych czynnościach zawsze należy stać z boku konia. 

17. Bezwzględnie nie wolno wjeżdżać konno na korytarz stajni. 

18. Sprzęt do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce po wykonaniu zabiegów 

pielęgnacyjnych. 

19. Wszystkich jeźdźców obowiązuje dbałość o porządek w stajni, siodlarni i na ujeżdżalni. 

20. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny należy zgłaszać bezpośrednio i 

natychmiast prowadzącemu. 

21. Z pomieszczeń klubu należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Na terenie ośrodka 

obowiązuje zakaz palenia poza wyznaczonymi miejscami. Dzieci mogą przebywać na terenie 

ośrodka wyłącznie pod opieką dorosłych. Obowiązuje zakaz spożywania alkoholu – osoby 

nietrzeźwe nie będą wpuszczane na teren ośrodka lub mogą być z niego usunięte. 

22. Wyłączną odpowiedzialność za rzeczy wniesione na teren ośrodka ponosi uczestnik , za 

wyjątkiem szkód spowodowanych z  winy umyślnej pracowników ośrodka. 

23. Opłaty za jazdy przyjmują bezpośrednio prowadzący zajęcia. 

24. W przypadku niemożności odbycia umówionej jazdy należy odwołać ją bezpośrednio u 

prowadzącego minimum 2 dni przed umówionym terminem. W innym przypadku klient 

ponosi pełne koszty nieodbytej jazdy. 


