
REGULAMIN UCZESTNIKA OBOZU 

 
1. Uczestnicy obozu zakwaterowani są na terenie ośrodka „Stadnina Koni Runowo”. 
2. Uczestnicy mają obowiązek: 

• brać udział w realizacji programu obozu, 
• przestrzegać ramowego rozkładu dnia, 
• bezwzględnego podporządkowania się poleceniom wychowawców i 

instruktorów, 

zachowania higieny osobistej, schludnego wyglądu i czystości w obiekcie a 
także poszanowania mienia, 

• przestrzegać zasad poruszania się na terenie Stadniny, 
• przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, BPH i regulaminu stajni i zajęć 

jeździeckich. 
3. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, 

niewykonywanie poleceń wychowawców i instruktorów bądź nieprzestrzeganie 

regulaminu karane będzie natychmiastowym odesłaniem uczestnika obozu do domu 

na koszt rodziców lub prawnych opiekunów. W takich przypadkach rodzice 

(opiekunowie) zobowiązani są w przeciągu 24 godzin od momentu powiadomienia 

zgłosić się po relegowanego z obozu uczestnika. 
4. Zabrania się uczestnikom obozu posiadania, przechowywania, rozpowszechniania i 

używania wszelkiego rodzaju środków odurzających, wyrobów tytoniowych i 

alkoholowych. 
5. Wyrażam zgodę na jazdę konną, obsługę i pielęgnację koni przez moje dziecko podczas 

obozu jeździeckiego w Runowie. Mam świadomość, że podczas jazdy i obsługi konia 

istnieje ryzyko kontuzji i wypadku. 
6. Uczestnik oraz rodzicie/opiekunowie odpowiadają za powierzone/wypożyczone 

mienie – również finansowo. 
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione/zagubione podczas 

obozu. 
8. Wyrażam zgodę na fotografowanie mojego dziecka oraz publikację jego fotografii na 

stronie internetowej oraz portalach społecznościowych organizatora. Na wniosek 
rodziców istnieje możliwość ukrycia tożsamości lub usunięcie opublikowanych 
fotografii. 

9. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy/zgłoszenia udziału w obozie 
jeździeckim. 

 

 

 

 

 



REGULAMIN STAJNI I ZAJĘĆ JEŹDZIECKICH 

 

1. Zachowanie na terenie obiektu Stadnina Koni Runowo: 

• zabrania się wchodzenia na pastwisko na którym przebywają konie bez 

pozwolenia instruktorów jazdy konnej,  

• zabrania się biegania oraz krzyków w obrębie stajni i okolicy placów do jazdy,  

• zabrania się używania zapalniczek, zapałek i innych przedmiotów mogących 

wskrzesić iskrę na terenie obiektu,  

• zabrania się otwierania oraz wchodzenia do boksów bez pozwolenia instruktora 

jazdy konnej,  

• zabrania się wchodzenia do stajni podczas ciszy nocnej.  

2. Jazdy konne: 

• codziennie rano wywieszana jest rozpiska z godzinami jazd i końmi przypisanymi 

poszczególnym jeźdźcom na daną lekcję, 

• obowiązkiem jeźdźców jest  zapoznanie się z rozpiską i przygotowanie konia na 

daną godzinę (o ile koń nie pracuje wcześniej), 

• końmi można się wymieniać między innymi uczestnikami jedynie w obrębie 

grupy jeździeckiej i danej lekcji- jeśli instruktor wyrazi na to zgodę, 

• w przypadku, gdy nie chcemy brać udziału w lekcji- zgłaszamy to wcześniej 

instruktorowi,  

• opuszczoną lekcję można odrobić tylko przy poświadczeniu przez opiekę 

medyczną o niemożności odbycia jazdy w danym czasie i gdy instruktor uzna, że 

istnieje możliwość odrobienia lekcji- w innych przypadkach lekcja przepada.  
3. Przygotowanie koni do jazdy: 

• czyścimy konie zawsze z nałożonym kaskiem jeździeckim, 

• używamy wyposażenia znajdującego się na podpisanym danym imieniem 

miejscu, chyba że instruktor zaleci inaczej,  

• zwracamy uwagę na czystość nie tylko konia, ale i sprzętu- przed siodłaniem oraz 

po jeździe, 

• sprawdzamy jakiego dodatkowego wyposażenia wymaga dany koń bądź pytamy 

instruktora w razie wątpliwości (sprzęt typu podkładka pod siodło, napierśnik 

czy wytok powinny zawsze znajdować się przy sprzęcie dla danego konia),  

• do boksów wchodzimy w maksymalnie dwie osoby nie wliczając instruktora lub 

pomocnika instruktora,  

• przy koniach poruszamy się tylko w pełnym obuwiu, najlepiej jeździeckim 

(zabrania się poruszania w obrębie konia z nie zakrywającym w pełni obuwiu), 

• podczas przygotowania konia do jazdy zwracamy uwagę na ewentualne 

skaleczenia, rany, ugryzienia, obrzęki, brak podkowy bądź dziwne zachowanie 



konia - zauważając powyższe, niezwłocznie zgłaszamy to pomocnikom lub 

instruktorom, 

• jeśli potrzebujesz pomocy - śmiało poproś o pomoc instruktora bądź jego 

pomocników!  
4. Jazdy konne: 

• konie prowadzimy na plac i z placu z wodzami na szyi, w prawej ręce, będąc na 

wysokości szyi/łopatki konia i zachowując odstęp od innych koni, 

 jedynie podczas przeprowadzania konia przez drzwi boksu lub bramki należy 

iść przed koniem,  

• nie wsiadamy  na konia dopóki instruktor/pomocnik nie zatwierdzi dobrego 

przygotowania konia (osiodłania), 

• wsiadamy tylko ze stopnia (schodków)!  
• podczas lekcji stosujemy się do poleceń instruktora.  

5. Siodlarnia i sprzęt: 

• dbamy o wyposażenie koni i jeśli nie jest używany, odkładamy go zawsze w to 

samo miejsce bądź wyznaczone miejsca do wysuszenia- nie na ziemi i nie w 

boksach!  

• pożyczając sprzęt stajenny- kask, bat, kamizelkę- zawsze po jeździe odkładamy 

na wyznaczone w siodlarni miejsce, by również inni mogli skorzystać z danego 

sprzętu, 
• nie korzystamy z preparatów leczniczych, szamponów, smarów, nabłyszczaczy, 

spray’ów przeciw owadom bez polecenia/ nadzoru instruktora bądź 

pomocnika.   
6. Konie pod opiekę i dyżury w stajni:  

• po przydzieleniu konia pod opiekę codziennie monitorujemy zwierzę pod kątem 

ewentualnych skaleczeń, braku podkowy, dziwnego zachowania 
• w razie zaobserwowania powyższych niezwłocznie informujemy instruktora, 
• pilnujemy, aby wyposażenie (szczotki, siodło, ogłowie) naszego konia były 

zawsze na miejscu i kompletne,  
• jeśli mamy czas, zajmujemy się pielęgnacją konia (czyszczenie, smarowanie 

kopyt, masaże, kąpiele) w wyznaczonym przez instruktorów czasie,  
• osoby pełniące dyżur w stajni danego dnia stawiają się w wyznaczonych 

godzinach by pomóc w obrządku, a także są odpowiedzialne za dopilnowanie 

porządku w stajni i przy placach- włącznie z zamiataniem stajni oraz sprzątaniem 

kup z placów do jazdy.  

 


