
Regulamin zachowania i postępowania na terenie Stajni Raduszyn 

1.       Każda osoba wchodząca na teren stajni ma obowiązek zapoznania się z 
niniejszym regulaminem. 

2.      Do stajni można wejść tylko w obecności lub za zgodą instruktora bądź 
stajennego.  

3.   Do boksów, w których stoją konie można wchodzić wyłącznie w 
obecności i za zgodą instruktora lub obsługi stajni. 

4.  Po stajni poruszamy się  z zachowaniem zasad ostrożności i bezwzględnie 
przestrzegamy poleceń instruktora lub obsługi stajni. 

5.  Karmienie koni jest zabronione bez wiedzy ani zgody instruktora lub 
obsługi stajni 

6.  W stajni wymaga się zachowania ciszy, spokoju, i zasad bezpieczeństwa 
(m. inn. nie biegamy, nie krzyczymy, nie karmimy). 

7.      W nauce jazdy konnej mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie oraz 
niepełnoletnie, za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.  

8.     Przejażdżki (oprowadzanie) dla dzieci odbywają się zawsze w obecności 
rodzica/opiekuna. Informacje odnośnie oprowadzanek dostępne są u 
instruktorów.  

9.     Termin jazd ustalany jest indywidualnie z uczestnikami osobiście lub 
telefonicznie. Prosimy o zgłaszanie zmian terminu lub odwołania jazdy 
najpóźniej do 24 godzin przed jazdą. Nie odwołanie jazdy w podanym 
czasie będzie traktowane tak jakby jazda się odbyła. 

10. Płatność za jazdę wnosimy u instruktora przed jazdą. 

11.     Dzieci do lat 10 muszą być pod ciągłą opieką rodziców. 

12.     Podczas jazdy konnej prosimy nie spożywać gum do żucia, nie korzystać 
z telefonów komórkowych. 

13.     Osoby korzystające z nauki jazdy konnej powinny być ubrane w strój 
odpowiedni do jazdy konnej, wygodny (buty z twardą podeszwą – za 
kostkę). 

14. Po jeździe należy odłożyć sprzęt zgodnie z instrukcjami kadry oraz 
zachować porządek na stanowisku z którego korzystaliśmy, kupy można 
zamieść do boksu, duże ilości sierści należy wyrzucić do kosza. 

15.    Instruktor ma prawo do wykorzystania materiałów fotograficznych i 
video sporządzonych w czasie zajęć na terenie stajni, do celów 



marketingowych bez dodatkowej zgody osób fotografowanych ani ich 
opiekunów. (Brak zgody na publikację należy przedstawić w formie 
pisemnej). 

16.     Instruktor ma prawo do autoryzacji zdjęć i materiałów video 
stworzonych na terenie Stajni Raduszyn, jeśli mają one zostać 
udostępnione osobom trzecim lub opublikowane. 

17.   Właściciele stajni nie ponoszą odpowiedzialności rzeczowej ani 
materialnej za prywatne rzeczy pozostawione na terenie stajni. 

18.   Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz 
palenia go na terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w 
jakiejkolwiek postaci dozwolone jest w miejscach do tego wyznaczonych. 

19.   Na terenie stadniny nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe. 

     20. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną 
odpowiedzialność i wyłącznie za zgodą instruktorów lub obsługi stajni. 

      21. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby: 

a) psy nie załatwiały potrzeb na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni; 

b) psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów; 

c) psy nie płoszyły koni. 

     22. Właściciele psów zobowiązani są sprzątania odchodów po swoich psach.  

     23. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących 
stanowić jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających 
na terenie stajni.  

     24. Samochody i przyczepy należy parkować w miejscu do tego 
wyznaczonym.  

     25. Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest w tygodniu w godzinach od 
7.00 do 20.00 w weekendy od 7.00 do 18.00 

     26. Nie wolno bez uprzedniego zgłoszenia właścicielom stajni przekazywać 
koni innym - obcym osobom.  

 


