Regulamin Obozu Jeździeckiego
CZĘŚĆ OGÓLNA
1. Obóz jest organizowany przez:
Ośrodek Jeździecki VICTORIA
09-500 Gostynin, Bierzewice 20a
2. Obóz zorganizowany jest na prawach wypoczynku w gospodarstwie agroturystycznym i jest
określony jako obóz specjalistyczny jeździecki. Na obozie prowadzone są zajęcia praktyczne i
teoretyczne dotyczące jeździectwa, natomiast nie są prowadzone zajęcia ogólno wychowawcze, co
oznacza, że uczestnicy obozu powinni być samodzielni pod względem zachowania higieny osobistej,
właściwego dopasowania odzieży do warunków atmosferycznych, udziału w trzech posiłkach
dziennie, a także muszą być w stanie zrozumieć i przestrzegać niniejszego regulaminu względem
zachowania się w stajni, na terenie ośrodka i poza ośrodkiem w czasie trwania obozu.
3. Obóz jest przeznaczony dla uczestników powyżej 10 roku życia. Dzieci młodsze lub nie spełniające
powyższych wymagań mogą uczestniczyć w obozie tylko w towarzystwie rodzica lub prawnego
opiekuna.
4. W obozie mogą uczestniczyć zarówno osoby dorosłe jak i nieletnie. Osoby nieletnie podczas zajęć
jeździeckich i poza nimi objęte są opieką wychowawców z uprawnieniami kierownika placówki
wypoczynku dzieci i młodzieży.
5. Zajęcia tematyczne na obozie prowadzone są w zależności od stopnia zaawansowania umiejętności
jeździeckich bez podziału na kategorie wiekowe.
6. Organizator sugeruje zdeponowanie telefonów komórkowych młodszych uczestników u kadry
prowadzącej oraz ustalenie wspólnie z rodzicami lub prawnymi opiekunami godzin w ciągu dnia, w
których dzieci będą z nich korzystać, aby nie przeszkadzało to w realizowaniu programu obozu.
7. Zajęcia na obozie są realizowane wg Planu dnia obozowego.

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ W STAJNI

1. Podczas zajęć jeździeckich oraz wszelkich prac w stajni i związanych z końmi należy bezwzględnie
stosować się do uwag instruktora.
2. Bez zezwolenia instruktora zabrania się wchodzić na padok, na którym znajdują się konie, a także
do stajni.
3. W stajni mogą przebywać tylko osoby przygotowujące konie do jazdy lub mające wyznaczone przez
instruktora zajęcia przy koniach oraz wachta stajenna, wszystkie osoby przebywające w stajni
muszą mieć kaski na głowach.
4. W stajni i jej otoczeniu należy przestrzegać porządku i czystości. Jeźdźcy zobowiązani są do
dbałości o sprzęt stajenny. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na swoje miejsce
po wykonanych zabiegach pielęgnacyjnych.

5. Po skończonej jeździe należy rozsiodłać konia, umyć wędzidło, a sprzęt odłożyć na miejsce.
6. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni należy wykonywać w wyznaczonym przez instruktora miejscu.
7. Nigdy nie wchodzimy do boksu w którym znajduje się koń bez ostrzeżenia głosem.
8. Nie przechodzimy za zadami koni.
9. Bezwzględnie należy dopilnować właściwego zamykania boksów po wyjściu od koni.
10. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.
11. Wszystkie konie są karmione w określonych porach wyłącznie przez wachtę stajenną pod opieką
instruktora. NIEDOPUSZCZALNE JEST SAMODZIELNE DOKARMIANIE KONI.
12. Konie wyprowadzamy wyłącznie na uwiązach przypiętych do kantarów, nigdy nie prowadzimy konia
na samym kantarze. Konia prowadzimy z jego lewej strony.
13. W przypadku niestosowania się do regulaminu oraz poleceń kadry i w wyniku tego
spowodowania śmierci, okaleczenia, kontuzji lub oszpecenia konia a także zniszczenia
sprzętu jeździeckiego bądź mienia ośrodka odpowiedzialność materialną za zdarzenie ponosi
uczestnik obozu lub, jeśli jest niepełnoletni, jego rodzice lub prawny opiekun.

REGULAMIN ZACHOWANIA SIĘ W OŚRODKU

1. Należy dbać o czystość i porządek w pokojach i łazienkach.
2. W ośrodku można korzystać z tych pomieszczeń, które wychowawcy wskazali, jako dostępne dla
uczestników obozu. Nie wolno przebywać w innych pomieszczeniach i miejscach.
3. Cisza nocna rozpoczyna się o godzinie 22.00. Po tej godzinie wszystkie osoby nieletnie powinny
znajdować się w łóżkach, zaprzestać głośnych rozmów w pokojach i biegania.
4. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, urazy i wypadki zarówno osób jak i koni a także usterki techniczne
sprzętu i urządzeń należy niezwłocznie zgłosić dorosłej osobie najlepiej instruktorowi.
5. W razie uszkodzenia pomieszczeń bądź urządzeń gospodarstwa agroturystycznego sprawca
lub w przypadku osoby nieletniej jego rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą za
wyrządzoną szkodę odpowiedzialność materialną.

Zachowanie się poza ośrodkiem

1. Podczas wyjazdów konnych poza teren ośrodka należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa, jak
zachowanie właściwych odstępów między końmi (ok. 3 metry), stosowanie się do poleceń osoby
prowadzącej zastęp i do komend organizujących jazdę konną w terenie, nie pozostawanie
nieprzywiązanego konia bez opieki.

2. Osoby nieletnie, które uzyskały pisemną zgodę rodziców na wyjazd poza teren ośrodka w
towarzystwie wychowawców ich prywatnymi samochodami, podczas wyjazdu zobowiązane są
stosować się do poleceń wychowawcy, nie mogą oddalać się od wychowawcy pod jakimkolwiek
pozorem, a także nie rozmawiać i nawiązywać kontaktu z obcymi osobami.
3. Osoby nie będące rodzicami ani prawnymi opiekunami dziecka nie mają prawa zabrać go poza
ośrodek, również po skończonym turnusie obozu, o ile rodzice lub opiekunowie wcześniej nie
wyraża na to pisemnej zgody, wraz z podaniem danych osoby odbierającej dziecko. Dotyczy to
również dalszej rodziny dziecka, krewnych etc.

