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Regulamin Stajni Wilkostów 

1. Ustalenia ogólne 

Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do każdej osoby przebywającej na terenie 
Stajni Wilkostów i ma zapewnić bezpieczeństwo wszystkich osób jak i zwierząt 
przebywających w stajni i jej otoczeniu. 

1.1 Jeździectwo należy do grupy sportów wysokiego ryzyka. Nasza Stajnia dokłada 
wszelkich starań aby to ryzyko zminimalizować jednak należy liczyć się z możliwością 
wypadku. 

1.2 Każda osoba przebywająca na terenie Stajni zobowiązana jest do zapoznania się z tym 
Regulaminem (dostępny na http://stajnia.wilkostow.pl/regulamin.html). Przebywanie 
na terenie Stajni jest jednoznaczne z akceptacją tego Regulaminu. 

1.3 Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 
Regulaminu. 

1.4 Właściciel Stajni nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie. 
1.5 Na terenie Stajni obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych środków 

odurzających. 
1.6 W budynku Stajni jaki i okolicach pomieszczeń Stajni obowiązuje absolutny zakaz 

palenia. 
1.7 Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Stajni jak i uczestniczyć w jazdach 

konnych tylko pod opieką osoby pełnoletniej i po wcześniejszym podpisaniu 
oświadczenia przez jednego z rodziców lub przez prawnego opiekuna: Zgoda 
rodzicow na jazdę konna (druk dostępny u instruktora lub właściciela). 

1.8 Czynności takie jak: 

 zbliżanie się do koni 

 wchodzenie do boksów lub na pastwiska gdzie są konie 

 wyprowadzanie konia z boksu  
są dozwolone tylko w przypadku uzyskania uprzedniej zgody instruktora lub 
właściciela Stajni. 

1.9 Zakazane jest: 

 Dokarmianie koni ponieważ konie są karmione o regularnych porach, 
dedykowaną paszą 

 Pozostawienie osiodłanego konia bez opieki 

 Stosowanie przemocy wobec konia 

 Klepanie konia w zad 

 Przypinanie uwiązu do wędzidła 

 Przywiązywanie konia za wodze 

 Nocowanie w stajni i budynkach stajni 
1.9 Każdy jeździec powinien mieć wykupioną dedykowaną polisę ubezpieczeniową od 

nieszczęśliwych wypadków, które mogą się wydarzyć w trakcie jazdy konnej lub w 
czasie przebywania w stajni. 

1.10 Nie wolno wsiadać ani zsiadać na/z konia w pomieszczeniu stajni. Zsiadanie i 
wsiadanie następuje tylko na zewnątrz stajni. Obowiązuje bezwzględny zakaz 
poruszania sie na koniu w budynku stajni. 
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1.11 Każda osoba uczestnicząca w jeździe konnej musi bezwzględnie mieć założony 
kask ochronny lub toczek jak i nosić odpowiednie obuwie. 

1.12 Instruktor jest zobowiązany m.in. aby: 

 każda osoba miała założony poprawnie kask ochronny lub toczek i nosić 
odpowiednie obuwie przeznaczone do jazdy konnej 

 każdy koń uczetniczący w jeździe był wyczyszczony (sierść, kopyta, ogon, 
grzywa) i prawidłowo osiodłany jak i okiełznany 

 przynajmniej jeden z rodziców lub prawny opiekun każdej osoby 
niepełnoletniej podpisał osobiście Zgoda rodzicow na jazde konna 

 znać i przestrzegać aktualnej treści Regulaminu 

 zapewnić aby każdy przebywający w Stajni lub jej otoczeniu był 
zaznajomiony z aktualną treścią ninijszego Regulaminu jak i z zasadami 
bezpieczenstwa obowiązujacymi w Stajni i jej okolicy 

 

2. Jazda na koniu: przed i po 
 
2.1 Do stajni należy przybyć co najmniej 20 minut przed planowaną jazdą. 
2.2 Jeździec jest osobiście odpowiedzialny za poprawne wyczyszczenie i osiodłanie konia 

(chyba, że ustalone inaczej indywidualnie z instruktorem). 
2.3 W trakcie czyszczenia/siodłania konia jeździec powinien dokładnie sprawdzić grzbiet i 

kłąb konia, w celu ustalenia, czy nie ma on otarć, skaleczeń lub objawów obić. 
Kopystką należy dokładnie oczyścić kopyta, sprawdzając jednocześnie, czy do kopyt 
nie dostał się kamień lub inny przedmiot. 

2.4 Podczas wyprowadzania konia z boksu drzwi należy otworzyć szeroko tak aby koń nie 
zaczepił żadnym elementem sprzętu o drzwi zaś siodło musi mieć podciągnięte 
strzemiona. 

2.5 Konia prowadzi się po jego lewej stronie. 
2.6 Na ujeżdżalni mijamy konia jadącego z przeciwka po lewej stronie jednak zastęp ma 

zawsze pierszeństwo przed pojedynczym koniem. 
2.7 Należy nie dopuszczać aby koń opuszczał głowę do ziemi, kiedy popręg jest zapięty  

jak do jazdy. 
2.8 W terenie obowiązuje absolutny zakaz wyprzedzania innych jeźdźców i nie wolno 

najeżdżać na konia poprzedzającego. 
2.9 Jeździec odpowiedzialny jest za zdrowie powierzonego mu konia i stan sprzętu, z 

którego korzysta. 
2.10 Spoconego konia należy występować do momentu kiedy wyschnie i 

ustabilizuje się jego oddech i dopiero wtedy można wprowadzić konia do stajni. 
2.11 Po jeździe należy odłożyć sprzęt do siodlarni oraz umyć wędzidło. 
2.12 Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest do: 

 odprowadzenia konia do stanowiska 

 rozsiodłania i rozkiełznania konia 

 wyczyszczenia konia i jego kopyt 

 wymycia wędzidła 

 odłożenia sprzętu do siodlarni 
2.13 Jazda konna pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest 

zabroniona.  
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3. Telefony 

Instruktor: Róża Błaszczyk, tel.: 696 850 107 
Właściciel: Józef Bobrowski, tel.:  603 275 216 
 
Alarmowe:  

 Telefon alarmowy: 112 

 Policja Środa Śląska: 071 396 75 22 
Email kontaktowy do Stajni: wilkostow@gmail.com 

mailto:wilkostow@gmail.com

