
Regulamin,	cennik	i	zasady	świadczenia	usługi	jazdy	konnej	w	Stajni	Niwka		

1. Niniejszy	 regulamin	 obowiązuje	 od	 01.11.2021	 roku.	 Przed	 rozpoczęciem	 zajęć,	 rodzic/opiekun	 prawny	 oraz	
dziecko	uczęszczające	na	zajęcia	zobowiązani	są	do	zapoznania	się	z	jego	treścią	oraz	do	stosowania	się	do	niego.	
Przyjmuje	 się,	 że	 osoba,	 która	 bierze	 udział	 w	 zajęciach	 z	 jazdy	 konnej	 zapoznała	 się	 i	 akceptuje	 niniejszy	
regulamin.	

2. Każdy	jeździec	ma	ustalony	stały	termin	lekcji	z	płatnością	miesięczną	„z	góry”	-	należy	jej	dokonać	na	pierwszej	
lekcji	w	 danym	miesiącu.	 Płatność	 „z	 góry”	 gwarantuje	 stały	 termin	 zajęć	 z	wyjątkiem	 rezygnacji	 instruktora	 z	
pracy	lub	braku	możliwości	prowadzenia	zajęć	w	dotychczasowym	terminie.	

3. Aktualny	cennik	usług	jazdy	na	kucach	obowiązujący	od	01.11.2021	
- jazda	indywidualna	1	godzina		 -	100zł	
- jazda	indywidualna	30	minut			 -	50zł	
- jazda	dwuosobowa		 	 -	80zł/os	
- jazda	grupowa	(3	osoby	i	więcej)		 -	60zł/os	

4. Wszystkie	 zajęcia	 jazdy	 konnej	 odbywają	 się	 według	 ustalonego	wcześniej	 harmonogramu,	 w	 przypadku	 chęci	
zmiany	(krótkoterminowej	lub	długoterminowej)	dnia	lub	godziny	zajęć	należy	poinformować	o	tym	instruktora	
lub		Panią	Małgorzatą	Kulikowską	i	ustalić	dogodny	dla	obydwóch	stron	termin.	

5. Rodzic	 lub	uczestnik	zajęć	zobowiązuje	się	odwołać	 lekcje	najpóźniej	na	24	godziny	przed	 ich	rozpoczęciem.	Za	
odwołanie	 zajęć	 uznać	 należy	 powiadomienie	 telefoniczne	 lub	 smsem	 -	 w	 wyżej	 wymienionym	 czasie	 -	 osobę	
prowadzącą	zapisy	 lub	wyznaczonego	w	tym	celu	 instruktora.	W	przypadku	rezygnacji	w	terminie	krótszym	niż	
doba	 lub	niepoinformowania	o	nieobecności	uczestnik	nie	ma	możliwości	odrobienia	zajęć	 i	 zobowiązuje	się	do	
zapłaty	 100%	 wartości	 zamówionej	 usługi.	 Dodatkowo	 rodzic/opiekun	 wyraża	 zgodę	 na	 odwołanie	 zajęć	 z	
przyczyn	usługodawcy.	W	tym	przypadku	usługodawca	zobowiązuje	się	do	wyznaczenia	terminu	odrobienia	zajęć,	
bądź	uwzględnienia	niewykorzystanej	 lekcji	w	następnym	miesiącu	rozliczeniowym	tudzież	zwrotu	pieniędzy	za	
nie	odbyte	zajęcia.	

6. W	 przypadku	 nieobecności	 jeźdźca	 na	 zajęciach	 z	 jego	 przyczyny	 (o	 której,	 w	 wyznaczonym	 czasie	 został	
poinformowany	 instruktor	 lub	 Pani	 Małgorzata	 Kulikowska)	 ma	 on	 możliwość	 odrobienia	 zajęć	 w	 przeciągu	
następnego	miesiąca	od	dnia	nieobecności.	Chęć	odrobienia	należy	zgłosić	 instruktorowi	 i	umówić	 się	 z	nim	na	
dogodny,	możliwy	termin.		

7. W	 przypadku	 spóźnienia	 się	 jeźdźca	 na	 zajęcia	 (więcej	 niż	 5	 minut)	 należy	 niezwłocznie	 poinformować	
instruktora	o	zaistniałej	sytuacji.		

8. Zajęcia	 jazdy	konnej	realizowane	są	na	początku	w	stajni	(czyszczenie	 i	siodłanie),	a	następnie	na	terenie	krytej	
ujeżdżalni	oraz	placów	zewnętrznych,	dla	osób	zaawansowanych	również	na	terenie	poza	granicami	ośrodka	–	w	
zależności	 od	 pogody	 i	 pory	 roku	 oraz	 stopnia	 zaawansowania	 jeźdźców.	 O	 miejscu	 prowadzenia	 zajęć	
każdorazowo	decyduje	instruktor	prowadzący.	

9. Z	 uwagi	 na	 dobro	 koni	 i	 wszystkich	 osób	 znajdujących	 się	 na	 terenie	 ośrodka	 prosimy,	 aby	 dziecko	 na	 zajęcia	
odprowadzał	 jeden	 opiekun.	 Dodatkowo	 informujemy,	 że	 w	miejscu	 prowadzenia	 zajęć	 (stajnia/	maneż/	 hala)	
znajdować	 się	 może	 jedynie	 osoba	 biorąca	 udział	 w	 zajęciach	 i	 prowadzący	 instruktor.	 Dodatkowe	 osoby	
przebywające	 w	 wyżej	 wymienionych	 miejscach	 mogą	 stanowić	 realne	 zagrożenie	 dla	 jeźdźców	 i	 koni.	
Opiekunowie	mogą	poczekać	na	dzieci	na	terenie	ośrodka,	 jednak	w	wyznaczonych	do	tego	miejscach,	o	których	
poinformuje	instruktor.		

10. Wchodzenie	do	boksów	lub	na	padoki	oraz	samodzielne	wyprowadzanie	i	przygotowanie	koni	możliwe	jest	tylko	
za	 wyraźną	 zgodą	 instruktora,	 przez	 osoby	 zaawansowane,	 przeszkolone	 i	 pełnoletnie	 lub	 w	 przypadku	 osób	
niepełnoletnich	pod	opieką	rodziców,	którzy	w	tym	momencie	zastępują	 instruktora.	Natomiast	wyprowadzanie	
koni	na	miejsce	treningu	nie	może	następować	bez	udziału	instruktora.	

11. Zajęcia	 dla	 najmłodszych	 dzieci	 (minimum	 3	 lata)	 polegają	 przede	 wszystkim	 na	 oswajaniu	 się	 z	 koniem.	 Na	
początku	jeździec	uczy	się	czyścić,	siodłać	oraz	dbać	o	konia,	a	podczas	jazdy	zaczyna	od	wykonywania	ćwiczeń	w	
stępie.	Dopiero	w	momencie	kiedy	instruktor	uzna,	że	dziecko	jest	gotowe	będzie	ono	uczyło	się	poruszać	kłusem	
czy	galopem.	

12. Minimalny	 wiek	 dziecka,	 które	 może	 zacząć	 jeździć	 samodzielnie	 lub	 zapisać	 się	 na	 zajęcia	 w	 grupie	 to	 7	 lat.	
Jednak	nie	jest	on	wyznacznikiem	-	o	tym	każdorazowo	decyduje	instruktor	prowadzący	zajęcia,	biorąc	pod	uwagę	
umiejętności	i	gotowość	psycho^izyczną	jeźdźca.	
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13. Podczas	 zajęć	 z	 jazdy	 konnej	 obowiązkowy	 jest	 dobrze	 dopasowany	 kask	 jeździecki	 (nie	 toczek).	 Zalecamy	
również	używanie	obuwia	 jeździeckiego	(sztyblety	 lub	o^icerki)	 i	odradzamy	 jeżdżenie	w	kaloszach.	Dodatkowo	
osobom	zaawansowanym	(samodzielnie	galopującym	i	skaczącym)	zalecamy	używanie	dopasowanych	kamizelek	
ochronnych.	

14. Nagradzanie	 konia	 smakołykami	 czy	 dokarmianie	 jest	 możliwe	 jedynie	 po	 wcześniejszym	 uzgodnieniu	 z	
instruktorem.	

15. Ośrodek	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	rzeczy	uczestnika	pozostawione	na	terenie	Stajni	Niwka	oraz	za	wszelkie	
przedmioty	wartościowe	przyniesione	i/lub	pozostawione	na	terenie	ośrodka.	

16. Ośrodek	 informuje,	 a	 rodzic	 i/lub	 jeździec	 przyjmuje	 do	 wiadomości	 i	 akceptuje,	 że	 koń	 jest	 zwierzęciem	
płochliwym	i	nieprzewidywalnym,	co	może	być	przyczyną	urazu	lub	uszkodzenia	ciała.	

17. Ośrodek	nie	ponosi	odpowiedzialności	za	wypadki,	kontuzje,	uszczerbki	zdrowia	będące	wynikiem	niestosowania	
się	do	postanowień	niniejszego	regulaminu	lub	poleceń	instruktora	lub	opiekuna	konia.	

18. Instruktorzy,	a	także	właściciele	Stajni	Niwka	nie	odpowiadają	za	pozostawianie	dziecka	bez	opieki	rodziców	na	
terenie	Stajni	Niwka	przed	i	po	wyznaczonym	czasem		zajęć.	

19. Ze	względu	na	bezpieczeństwo	i	dobro	koni,	wszyscy	jeźdźcy	oraz	osoby	im	towarzyszące	znajdujące	się	na	terenie	
Ośrodka	mają	obowiązek	stosować	się	do	poleceń	instruktorów	oraz	jego	personelu	

20. Zarówno	 cennik	 usług	 jak	 i	 regulamin	 mogą	 ulec	 zmianie	 bez	 podania	 przyczyny.	 Wszelkie	 informacje	 w	 tym	
zakresie	będą	ogłoszone	na	dwa	tygodnie	przed	wejściem	w	życie	w	siedzibie	Stajni	i	na	stronie	www.	

21. Niniejszy	regulamin	oraz	kontakty	do	osób	w	nim	wskazanych	dostępne	są	na	stronie	Stajni	-	www.stajnianiwka.pl		

-
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