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REGULAMIN JAZD KONNYCH W JKS UMIASTÓW

ZASADY OGÓLNE
1. Na terenie stajni obowiązuje podporządkowanie instruktorom i pracownikom obiektu.
2. Na terenie stajni obowiązuje całkowity zakaz używania ognia pod jakąkolwiek

postacią, a także spożywania alkoholu.
3. Na terenie stajni zachowujemy ciszę i spokój – nie biegamy, nie krzyczymy i nie

wykonujemy gwałtownych ruchów.
4. Nie wolno głaskać koni przez kraty boksów ani tych znajdujących się na pastwisku.

Jeśli chcemy pogłaskać konia, należy zapytać o zezwolenie osobę z obsługi stajni.
5. Nie wolno dokarmiać samowolnie koni.
6. Wchodzenie do koni na padoki czy do boksów bez zgody instruktora lub pracowników

JKS-u jest zabronione.
7. Wszystkie osoby poniżej 18. roku życia zobowiązane są do noszenia kasku na

terenie stajni.
8. Prosimy o zabieranie ze sobą wszelkich śmieci (worków, opakowań, szkła, plastiku)

lub wyrzucanie ich do koszy na śmieci.

PRZYGOTOWANIE DO JAZDY
9. Na jazdę i do przebywania z końmi ubieramy się w odpowiedni strój.
10. Uczestnik jazd konnych zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania

i oporządzenia konia przed jazdą i po jej zakończeniu. W przypadku jazd
indywidualnych wymagane jest uzgodnienie z instruktorem ewentualne
przygotowanie konia.

11. Do czyszczenia i siodłania używamy sprzętu przypisanego danemu koniowi,
zabronione jest używanie prywatnego sprzętu, chyba, że pracownicy JKS-u wyrażą
na to zgodę.

12. Przed i po jeździe sprzęt odkładamy na wieszaki w stajni, a następnie w siodlarni.
Prosimy nie kłaść sprzętu na ziemi, w tym worków ze szczotkami.

13. Po jeździe cały sprzęt (siodło, ogłowie, czaprak, podkładka, ochraniacze, kantar,
uwiąz) łącznie ze szczotkami i kopystką odkładamy na swoje miejsce, a wcześniej
czyścimy (ochraniacze i wędzidło).

14. Uczestnik jazd konnych zobowiązany jest do stawienia się punktualnie na jazdę (ze
względu na konieczność przygotowania konia - z odpowiednim, minimalnie
półgodzinnym wyprzedzeniem).

15. W przypadku rezygnacji z jazdy w trakcie jej trwania, nie ma możliwości zwrotu
kosztów za niewykorzystany czas treningu.

16. W przypadku spóźnienia na jazdę, trening nie zostaje wydłużony (czas spóźnienia
przepada, a jazda kończy się punktualnie).

17. Każde zauważone otarcie skóry bądź kopyta, nienaturalne zachowanie konia
zgłaszamy instruktorowi.

18. Konia osiodłanego nie wolno zostawiać bez opieki.
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NA JEŹDZIE

19. Na jeździe nie wolno zmieniać kolejności zastępu ustalonej przez instruktora chyba,
że instruktor powie inaczej.

20. Nie wolno wykonywać ćwiczeń innych niż polecone przez instruktora.
21. Podczas całej jazdy kask musi być zapięty pod brodą.
22. Na jazdę nie zabieramy rzeczy zbędnych (apaszka, biżuteria).
23. Na jeździe nie wolno mieć niczego w ustach (guma do żucia, cukierki).
24. Każdy najdrobniejszy wypadek związany z jeźdźcem i/lub koniem zgłaszamy

instruktorowi.
25. Uczestnik szkolenia jeździeckiego zdaje sobie sprawę z ryzyka związanego z

uprawianiem jazdy konnej i następstw nieszczęśliwych wypadków z nią związanych.
26. Uczestnik (i/lub jego opiekun) szkolenia jeździeckiego potwierdza, że nie posiada

przeciwwskazań lekarskich do uprawiania jazdy konnej.
27. Odwiedzając stajnię należy zachować dużą ostrożność. Większość naszych koni jest

bardzo przyjazna, ale należy pamiętać, że są to żywe stworzenia, które mogą
nadepnąć, kopnąć czy ugryźć.

28. Podczas jazdy konnej na hali lub placu treningowym należy przestrzegać ogólnie
obowiązujących zasad ruchu: 
- obowiązuje ruch lewostronny, tzn. jeźdźcy mijają się lewymi rękami, 
- przy większej liczbie koni w hali dopuszcza się możliwość podawania kierunku jazdy
przez instruktora prowadzącego największą grupę jeźdźców oraz zobowiązuje się
wszystkich użytkowników do podporządkowania się innym jego poleceniom,
- pierwszeństwo na śladzie przy ścianie ma koń jadący wyższym chodem, jeździec
ustępujący powinien zjechać na drugi ślad tak, aby zachować odpowiednio
bezpieczną odległość,
- w szczególnych przypadkach (np. w trakcie wykonywania trudniejszych ćwiczeń
ujeżdżeniowych na dwóch śladach) dopuszcza się możliwość pozostania na śladzie
przy ścianie po uprzednim głośnym zgłoszeniu: „ściana”,
- w przypadku, gdy mijają się konie, z których jeden porusza się po ścianie, a drugi
wykonuje koło/woltę, ten drugi (będący na kole/wolcie) zmniejsza promień
wykonywanej figury (zacieśnia je) i pozostawia ścianę dla konia poruszającego się po
niej. W tym wypadku nie obowiązuje zasada lewej ręki. Podobnie postępujemy w
przypadku wykonywania wężyka i serpentyny, 
- szczególną uwagę należy zwracać na: grupę jadącą w zastępie, jeźdźców
początkujących, odbywającą się pracę z młodymi końmi, w zależności od sytuacji
ustąpić tym osobom miejsca nawet z pominięciem w/w zasad, dbając o ich
bezpieczeństwo.



Jeździecki Klub Sportowy Umiastów
Umiastowska 72 C, 05-850 Umiastów
www.jksumiastow.pl; biuro@jksumiastow.pl
tel. 506 406 040; NIP 521-372-48-65

ODWOŁANIE ZAJĘĆ

29. Osoby rezerwujące jazdy próbne zobowiązanie są do opłacenia jazdy z góry
przelewem na stosowne konto bankowe. Jazda odwołana z winy uczestnika w dniu
jazdy przepada.

30. Ważność karnetów określa się następująco:
1. karnety na 6 jazd - 6 tygodni ważności
2. karnety na 8 jazd - 8 tygodni ważności

31. Karnety obowiązują w określone dni.
32. W przypadku braku możliwości uczestniczenia w jeździe, zajęcia należy odwołać

pisemnie (SMS na nr telefonu: 506 406 040 lub e-mail: biuro@jksumiastow.pl)
najpóźniej dzień przed zajęciami do godziny 20:00, podając imię, nazwisko i termin
odwoływanej jazdy.

33. W przypadku nieodwołania jazdy lub odwołania jazdy po podanym powyżej terminie,
jazda przepada i nie ma możliwości odjeżdżenia jej w innym terminie.

34. W przypadku odwołania jazdy w terminie, istnieje możliwość ustalenia terminu
zastępczego (tylko w wypadku wolnych miejsc w odpowiednich grupach lub
dostępności instruktora). Jazda może być przełożona tylko w ramach ważności
karnetu.

35. W przypadku rezygnacji z jazd, nie przysługuje zwrot pieniędzy za wykupiony karnet.
Prosimy o rozważne decyzje.

36. Karnet jest imienny i przypisany do jeźdźca.
37. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony i obowiązuje od dnia wywieszenia.


