
 

Regulamin Ośrodka Jeździeckiego 

„Pałac Pacółtowo” 

- pakiety dla gości - w siodle 
 

1. Goście hotelu Pałac Pacółtowo mogą wykupić pakiet „Wakacje w siodle”, „Weekend w 

siodle” lub „Zabierz konia na wakacje”.  Uczestnikom pakietów nie stawia się żadnych 

wymogów względem ich umiejętności jeździeckich w celu wzięcia przez nich udziału w 

jazdach konnych. 

2. Koszty pakietów zostały ujęte w Cenniku.  

3. Pełna opłata powinna być wniesiona najpóźniej w pierwszym dniu planowanych zajęć.  

4. Na pakiet „Wakacje w siodle” składa się 7 godzin jazd konnych, po 1 godzinie 

dziennie w ciągu 7 następujących po sobie dni.  

5. Na pakiet „Weekend w siodle” składa się 4 godziny jazd konnych, po 2 godzinny w 

sobotę i niedzielę.  

6. Na pakiet „Zabierz konia na wakacje” składa się siedmiodniowy (sześć nocy) pobyt 

konia, do którego gość ma tytuł prawny, w Ośrodku Jeździeckim „Pałac Pacółtowo”. Na 

czas pobytu osoba korzystająca z pakietu zawiera z ośrodkiem umowę pensjonatu konia.  

7. Uczestnicy jeżdżą konno na koniach będących własnością Ośrodka Jeździeckiego 

Pałac Pacółtowo lub do których użytkowania Ośrodek posiada tytuł prawny. Niniejszego 

przepisu nie stosuje się do uczestników pakietu „Zabierz konia na wakacje”, którzy 

jeżdżą na koniu, który jest przedmiotem umowy wymienionej w art. 6 niniejszego 

regulaminu.   

8. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu 

Ośrodka Jeździeckiego „Pałac Pacółtowo” - Postanowienia ogólne oraz Regulaminu 

Ośrodka Jeździeckiego „Pałac Pacółtowo” – Zasady korzystania z ujeżdżalni.  

9. Postanowienia zawarte w dziale I. Postanowienia ogólne, w art. 1-8, 13-19 i 22 

działu II. Zachowanie jeźdźca Regulaminu Ośrodka Jeździeckiego „Pałac Pacółtowo” oraz 

w Regulaminie Ośrodka Jeździeckiego „Pałac Pacółtowo”- Zasady korzystania z ujeżdżalni 

stosuje się do uczestników wprost, pozostałe zaś odpowiednio. 

10. Zajęcia z jazdy konnej mają charakter dydaktyczno-rekreacyjny. 

11. Jazdy konne w ramach pakietów odbywają się wyłącznie pod nadzorem instruktora. 

12. Jazdy konne odbywają się na ujeżdżalni lub w terenie.  

13. Podczas jazd uczestnik zobowiązany jest bezwzględnie wykonywać polecenia 

instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, osób trzecich 

oraz koni.  

13.  Instruktor nie odpowiada za osoby towarzyszące uczestnikowi.  

14.  Każda z jazd składa się z ćwiczeń wskazanych przez instruktora uzależnionych  od 

stopnia zaawansowania umiejętności uczestnika.  

15. Zarówno dosiadania, jak i zsiadania dokonuje się w sposób wskazany przez 

instruktora. Jazdę konną na ujeżdżalni rozpoczyna i kończy się stępem swobodnym.  

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

uczestnika należy natychmiast zgłosić instruktorowi. 



17. W przypadku zajęć w terenie obowiązują następujące zasady: 

 wszystkie wyjazdy w teren mogą odbywać się tylko pod nadzorem instruktora;  

 wyjazd w teren możliwy jest dopiero po uprzedniej weryfikacji umiejętności 

uczestnika na ujeżdżalni. Weryfikacji dokonuje instruktor; 

 uczestnicy podczas wyjazdu jadą w zastępie i chodzie wskazanym przez 

instruktora; uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz wyprzedzania instruktora.  

 w przypadku upadku z konia jednego z uczestników, pozostali mają obowiązek 

zatrzymać swoje konie i zastosować się do poleceń instruktora.  

18. Osoba naruszająca postanowienia niniejszego regulaminu może zostać wykluczona z 

kontynuowania jazdy konnej, a w przypadku rażącego naruszania postanowień 

regulaminów poproszona o opuszczenie terenu ośrodka.  

19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.07.2014 r.  

 


