
 

 

 

REGULAMIN OGRODU ZWIERZA W POJAŁOWICACH 

I. Postanowienia ogólne 

Osoby rażąco naruszające niniejszy regulamin mogą zostać poproszone o opuszczenie terenu 

Ogrodu Zwierza lub z niego usunięte przez stosowne służby.  

 

1. Osoby biorące udział w zajęciach oraz osoby towarzyszące powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka 

jakie niesie kontakt z dużym i płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciel Ogrodu nie 

bierze odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz 

za zdarzenia losowe powstałe z winy uczestników, jak również za rzeczy pozostawione na terenie 

ośrodka.  

2. Wszystkie osoby przebywające na terenie Ogrodu (stajni, innych obiektach i terenie przyległym) 

zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania 

się do uwag pracowników Ogrodu Zwierza.  

3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie stajni tylko pod opieką osób dorosłych.  

4. Dopuszcza się pozostawienie osób niepełnoletnich powyżej 14 roku życia na terenie Ogrodu bez 

opieki osoby dorosłej za pisemną zgodą i odpowiedzialnością opiekuna prawnego.  

5. Należy stosować zasadę ograniczonego zaufania względem siebie, osób obcych i koni.  

6. Psy osób biorących w zajęciach mogą przebywać na terenie ośrodka na ich wyłączną 

odpowiedzialność oraz tylko i wyłącznie na smyczy. 

7. Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:  

a. psy nie załatwiały potrzeb fizjologicznych w budynku stajni i innych pomieszczeniach; 

b. psy nie zanieczyszczały odchodami pastwisk i trawników, paszy (składowane siano i słoma) 

oraz boksów;  

c. nie niszczyły roślin ozdobnych  

d. psy nie płoszyły koni.  

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

9. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowić jakiekolwiek 

zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie Ogrodu.  

10. Przebywanie na terenie stajni dozwolone jest tylko za zgodą i wiedzą właścicieli Ogrodu.  

 

II. Bezpieczeństwo:  

Na terenie stajni, budynków i podwórzu w obrębie stajni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia 

tytoniu i spożywania alkoholu. Na terenie Ogrodu nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.  

1. Wstęp do stajni mają wyłącznie osoby upoważnione (właściciele, uczący się w obecności 

prowadzącego zajęcia) pozostałe osoby po uzgodnieniu z obsługą stajni. 

2. Ze względu na bezpieczeństwo należy zamykać boks po wyprowadzeniu konia ze stajni.  

3. Zabrania się pozostawiania w korytarzu stajennym przedmiotów przestrzennych ( siodeł, skrzynek, 

rowerów, wideł itp.).  

4. Nie wolno pozostawić osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki.  

5. Zabrania się pozostawiana koni na korytarzu stajni bez opieki.  

6. Nie wolno bić koni lub stosować innych praktyk, które są szkodliwe dla zdrowia i życia konia. 

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania koni luzem, bez opieki przed stajnią. 



8. Osoby niepełnoletnie obowiązuje pisemna zgoda prawnego opiekuna na jazdę bez opieki.  

 

III. Zalecenia wewnętrzne:  

 

1. Zaleca się wyprowadzanie koni ze stajni po wcześniejszym rozczyszczeniu kopyt z nawozu. 

2. Obowiązkiem opiekuna konia po zakończeniu pracy przy koniu jest uprzątnięcie miejsca (sierść, 

odchody i inne zanieczyszczenia). 

3. Korzystający z ujeżdżalni piaskowej obowiązani są do przestrzegania zasad bezpiecznej jazdy i 

zasad dobrego obyczaju. 

4. Zaleca się racjonalne korzystanie z oświetlenia w stajni oraz wody. 

5. W stajni obowiązuje zasada czystości i porządku dozorowana przez pracowników stajni.  

6. Wyrzucanie obornika leży w zakresie obowiązków pracowników stajennych.  

7. Siodła i sprzęt jeździecki powinny być przechowywane w siodlarni, stajnia nie jest do tego 

przeznaczona.  

8. Po wyjściu z pomieszczeń należy gasić światło, zakręcać wodę. 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązuje zasada uwzględniająca 

dobro koni, wzajemnej życzliwości i pomocy.  

Zasady dobrej praktyki jeździeckiej 

IV. Przed i po jeździe  

 

1. Należy przyjechać na tyle wcześniej na zaplanowaną jazdę, by w pośpiechu nie spowodować 

zagrożenia dla siebie i konia!  

2. Przed wejściem do boksu należy konia uprzedzić głosem.  

3. W boksie należy zachować ostrożność. 

4. Konia należy wyczyścić, szczególnie w miejscach, gdzie znajdować się będzie siodło oraz popręg. 

Przed i po jeździe należy również wyczyścić kopyta. 

5. Sprzęt (szczotki, kopystki, czapraki, siodła, ogłowia, kaski, baciki, itd.) należy odkładać na swoje 

miejsce, a w razie konieczności czyścić i dezynfekować.  

6. Należy zgłaszać każde zmiany skórne (rany, otarcia, itd.). Pozwoli to zapobiec cierpieniu konia i 

dalszym urazom.  

7. Podczas siodłania należy zachować ostrożność aby nie spłoszyć konia uderzeniem, zaczepieniem 

częściami rzędu, np. strzemionami. Wszystkie czynności wykonujemy z lewej strony konia.  

8. Jeśli jest potrzeba pozostawienia osiodłanego konia w boksie, należy zabezpieczyć wodze poprzez 

zaczepienie je za strzemiona! 

9. Zabrania się zakładania koniom sprzętu zniszczonego lub brudnego stwarzającego zagrożenie dla 

konia.  

10. Konia dla bezpieczeństwa siodłamy na zewnątrz przed stajnią lub na korytarzu w wyznaczonym 

miejscu. 

11. Jeżeli siodłamy konia w boksie to przy wyprowadzaniu (i wprowadzaniu) konia z boksu strzemiona 

muszą być podciągnięte! Drzwi muszą być otwarte na całą szerokość!  

12. Przed wsiadaniem należy sprawdzić popręg.  

13. Wsiadanie odbywa się z lewej strony konia.  

Podczas jazdy obowiązują następujące zasady:  

 należy zachować odległość pomiędzy końmi w zastępie co najmniej taką, aby jeździec 

patrzący pomiędzy uszy konia, widział kopyta konia poprzedzającego,  

 pierwszeństwo na ścianie mają osoby poruszające się wyższym chodem,  



 przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi, 

 wymijanie na ujeżdżalni odbywa się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny),  

 pierwszeństwo mają jeźdźcy poruszający się na wprost przed jeźdźcami jadącymi po łukach 

(wężyk, serpentyna, koło).  

 Odległości pomiędzy końmi są bardzo ważne i gwarantują bezpieczeństwo jeźdźca!  

 Podczas jazdy należy zwracać uwagę na innych uczestników ruchu, szczególnie osoby mniej 

zaawansowane, aby nie doszło do wypadku.  

 Po zakończonej jeździe, po zejściu z konia należy podciągnąć strzemiona, a następnie opuścić 

ujeżdżalnię. Jeżeli zsiadanie odbywa się przed stajnią, konie należy ustawić w odległościach 

bezpiecznych dla koni i jeźdźców.  

 Zaleca się aby dzieci i młodzież do lat 18 miały założoną kamizelkę ochronną podczas jazdy 

oraz obowiązkowo kask na głowie.  

 Obowiązek jazdy w kasku dotyczy wszystkich jeżdżących.  

 Instruktor w każdej chwili może odwołać jazdę bez podania przyczyny. 

 Instruktor może też odmówić poprowadzenia zajęć osobą nietrzeźwym, osobą posiadającym 

nie właściwy ubiór, osobą których stan zdrowia jest niewskazany do uczestnictwa w 

zajęciach, osobą których jazda może działać szkodliwie na zdrowie koni. 

 

V. Postanowienie końcowe (porządkowe)  

 

1. Jeźdźcy są odpowiedzialni za pozostawiony przez siebie i swojego konia porządek. Należy 

zostawiać przedmioty oraz miejsca w stanie co najmniej takim, jakim się zastało.  

2. Rzeczy w skrzynkach i na wieszakach powinny być uporządkowane. Zabrania się trzymania 

czapraków oraz mokrych derek w siodlarni. 

3. Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne koni, należy wykonywać w wyznaczonym miejscu. 

4. Wszelkie usterki urządzeń stajennych należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze stajni.  

5. W przypadku nieuzasadnionych, nieprzychylnych opinii na temat stajni i Ogrodu 

wypowiadanych na forum internetowym lub w innych środkach masowego przekazu, osoby 

te będą pociągnięte do odpowiedzialności prawej, zgodnie z Kodeksem Karnym (art. 212).  

 

 

Pojałowice , 03.01.2022 r.  


