
 

 
Regulamin Ośrodka Jeździeckiego 

„Pałac Pacółtowo” 
- Postanowienia ogólne 

 
Jeździectwo należy do grupy sportów wysokiego ryzyka i chociaż ośrodek dokłada 

wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku.  

 

I. WSTĘP 
 

1. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do każdej osoby przebywającej na 

terenie Ośrodka Jeździeckiego „Pałac Pacółtowo”.  

2. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się  

z regulaminem, zasadami BHP i ppoż oraz do stosowania się do unormowań w nich 

zawartych.  

3. Korzystanie z usług ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.  

4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem 

regulaminu. 

5. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie 

ośrodka. 

6. Na terenie ośrodka obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i środków odurzających. 

7. Palenie jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.  

8. W przypadku wystąpienia pożaru należy postępować zgodnie z instrukcją ppoż. 

9. Psy mogą przebywać na terenie ośrodka tylko, jeżeli są na smyczy. Osoba, która 

przyprowadziła psa jest za niego odpowiedzialna i zobowiązana do posprzątania jego 

odchodów. 

10. Osoby małoletnie, które nie ukończyły lat 13, mogą przebywać na terenie ośrodka 

tylko pod opieką osoby pełnoletniej. 

11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie ośrodka zobowiązane są do zachowania w 

sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz do unikania zachowania mogących spłoszyć 

konie. 

12. Na terenie ośrodka obowiązuje dbałość o porządek. 

13.  Zachowania takie jak:  

 zbliżanie się do koni,  

 wchodzenie na teren stajni, boksów, pastwiska lub wybiegu dla koni, 

 wyprowadzanie konia z boksu  

są dozwolone tylko w przypadku uzyskania uprzedniej zgody pracownika ośrodka. 

14. Osoby nie zatrudnione w ośrodku mogą karmić konie tylko, jeżeli uprzednio uzyskały 

zgodę pracownika ośrodka.  

15.  Zakazane są zachowania takie jak:  

 pozostawienie osiodłanego konia bez opieki,  

 stosowanie przemocy wobec konia, 

 zachodzenie konia od tyłu, 

 klepanie konia w zad,  

 jazda kłusem i galopem po drogach o utwardzonej nawierzchni, 

 wjazd na koniu na korytarz stajni, 

 przywiązywanie konia za wodze, 



 przypinanie uwiązu do wędzidła. 

16. Osoba naruszająca postanowienia niniejszego regulaminu obowiązana jest opuścić 

teren ośrodka na żądanie pracownika ośrodka. 

17. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2014 r.  

 

 II. ZACHOWANIE JEŹDŹCA 
 

1. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w jeździe konnej na terenie ośrodka jest 

złożenie w recepcji Pałacu Pacółtowo lub u instruktora, własnoręcznie uzupełnionego i 

podpisanego „Oświadczenia jeźdźca”. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie 

wypełniają i podpisują rodzice lub prawni opiekunowie. Druk dostępny jest w recepcji 

Pałacu Pacółtowo oraz u instruktora. Zaleca się by każdy uczestnik zajęć jazdy konnej 

posiadał ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).  

2. Za jeźdźca, w rozumieniu niniejszego regulamin, uznaję się każdą osobę, która 

zgodnie z postanowieniami ust. 1 złożyła ważne „Oświadczenie jeźdźca”.  

3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez jeźdźca, w wyniku 

niezastosowania się przez niego do postanowień obowiązujących na terenie Ośrodka 

regulaminów oraz poleceń instruktora jazdy lub innych pracowników Ośrodka. 

4. Jeździć konno na terenie ośrodka mogą osoby pełnoletnie, a także małoletni, którzy 

najpóźniej w dniu planowanych zajęć ukończyli lat dziesięć.  

5. Małoletni, którzy najpóźniej w dniu planowanej jazdy ukończyli lat trzy mogą wziąć 

udział w „przejażdżce”, tj. oprowadzaniu małoletniego siedzącego na kucu przez 

instruktora. „Przejażdżka” zawsze odbywa się w obecności minimum jednego rodzica lub 

opiekuna prawnego. Za zachowanie dziecka podczas „przejażdżki” odpowiedzialny jest 

rodzic lub opiekun prawny. 

6. Ośrodek zapewnia jeźdźcom: 

 odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne, 

 podstawowy sprzęt jeździecki, w szczególności siodło, ogłowie, kask,  

 odpowiednio przygotowane do jazdy konnej place, w tym ujeżdżalnie, 

 opiekę instruktora.  

7. 1. Każda osoba w trakcie zajęć, przebywania w boksie, przeprowadzania konia, 

zobowiązana jest do noszenia odpowiedniego stroju, tj.: 

1) kasku z trzypunktowym systemem zapięcia, 

2) krytych butów za kostkę, na niezbyt grubej gładkiej podeszwie, 

3) bryczesów, ewentualnie innych spodni niekrępujących ruchów i chroniących nogi 

przed otarciami (jeansy nie są wskazane),  

4) rękawiczek chroniących dłonie przed otarciami. 

7. 2.  Osoba z długimi włosami zobowiązana jest do ich upięcia na czas jazdy konnej oraz 

obsługi konia.  

7. 3.   Na czas jazdy konnej oraz obsługi konia zakazuje się noszenia: długich kolczyków, 

pierścionków i naszyjników.  

7. 4.  Jeździec nie spełniający stawianych mu w art. 7 ust. 1 pkt. 1-3, art. 7 ust. 2, art. 7 

ust. 3 niniejszego regulaminu wymogów, nie zostanie dopuszczony do jazdy konnej. 

8. Do stajni należy przybyć co najmniej 10 min. przed rozpoczęciem jazdy. 

9. Przed osiodłaniem jeździec obowiązany jest:  

 dokładnie oczyścić konia szczotką;  

 sprawdzić grzbiet i kłąb konia, w celu ustalenia, czy nie ma on otarć, skaleczeń lub 

objawów odbicia, a także dopasowanie i stan ogłowia, a w szczególności rzemieni 

policzkowych i wodzy, stan puślisk, popręgu i przystuł;   

 kopystką dokładnie oczyszcza podeszwy kopyt, sprawdzając jednocześnie, czy pod 

podkowę i w szparę wsporową nie dostał się kamień, szyszka itp.; 

 sprawdza, czy potnik jest czysty – szczególnie od strony przylegającej do ciała 

konia.  

10. Podczas wyprowadzania konia z boksu drzwi należy otworzyć szeroko – tak, żeby koń 

nie zaczepił żadnym elementem sprzętu o skrzydło drzwi (siodło musi mieć podciągnięte 

strzemiona). Należy dopilnować  zamknięcia drzwi po odprowadzeniu konia do boksu.  



11. Konia prowadzi się po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąż lub 

lonżę. 

12. Przy jednoczesnym wyprowadzaniu ze stajni dwóch lub więcej koni należy zachować 

od poprzednika odległość co najmniej 2 m. Nie wolno naprowadzać na ogon. Wyżej 

wskazaną odległość zachowuje się również podczas postoju.  

13. Należy nie dopuszczać by konie podczas postoju obwąchiwały się lub wzajemnie 

pogryzały.  

14. Należy nie dopuszczać, by koń opuszczał głowę do ziemi, gdy popręg jest podpięty 

jak do jazdy.  

15. Podczas jazdy konnej zakazane jest spożywanie gumy do żucia i korzystanie z 

telefonów komórkowych. 

16. Jazda konna pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków jest 

zabroniona. Osoba, której zachowanie może wskazywać na stan spożycia alkoholu lub 

innych środków odurzających, zostanie poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.  

17.  Podczas jazdy w zespole najeżdżanie na konia poprzednika jest zakazane, zaś przy 

wyprzedzaniu i mijaniu należy zachować odstęp co najmniej 3 m od wyprzedzanego 

konia. Mijający się jeźdźcy mijają się po lewej ręce. 

18. Jeźdźców obowiązuje absolutny zakaz wyprzedzania innych jeźdźców.   

19. Należy unikać styczności z obcymi końmi, przez które w brzmieniu niniejszego 

regulaminu, rozumie się konie nienależące do ośrodka.  

20. Wszelkie akcesoria do pielęgnacji koni należy odkładać na swoje miejsce po 

wykonaniu zabiegu pielęgnacyjnego. 

21. Wszelkie uszkodzenia sprzętu jeździeckiego oraz urazy zarówno u konia, jak i jeźdźca 

należy natychmiast zgłosić instruktorowi. 

22. Jeździec odpowiedzialny jest za stan sprzętu, z którego korzysta oraz zdrowie 

powierzonego mu konia. 

23. Spoconego konia należy stępować lub oprowadzać do czasu aż wyschnie i ustabilizuje 

się jego oddech, dopiero potem można wprowadzić go do stajni.  

24. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest do: 

a) odprowadzenia konia do stanowiska, 

b) rozsiodłania i rozkiełznania konia, 

c) wyczyszczenia i umycia kopyt i nóg konia, 

d) odstawienia konia do boksu, 

e) wymycia wędzidła, 

f) odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.  

 


