
Regulamin Ośrodka Jeździeckiego
Przed zgłoszeniem udziału dziecka w obozie jeździeckim, wydarzeniu
lub  innej  imprezie  organizowanej  przez  Zajazd  i  Restauracja  nad
Stawem,  rodzic  lub  opiekun  powinien  zapoznać  się  z  poniższym
regulaminem i go zaakceptować. Uczestnik oraz Pełnoprawny opiekun
powinni znać i przestrzegać niżej wypisanych zasad:

1. Definicje
1. Organizator  –Zajazd  i  Restauracja  nad  Stawem,
Modrzewie 10i, 72-100 Goleniów. 
2. Uczestnik  –osoba  biorąca  udział  w  obozie  jeździeckim,
wydarzeniu  lub  innej  imprezie  organizowanej  przez
Organizatora w Ośrodku jeździeckim.W przypadku, jeśli  jest
to  osoba  niepełnoletnia,  wymagana  jest  pisemna  zgoda
Pełnoprawnego opiekuna.
3. Ośrodek  jeździecki  –  czyli  Zajazd  i  Restauracja  nad
Stawem,  Modrzewie  10i,  72-100  Goleniów  -  miejsce
organizowanego  wydarzenia,  imprezy  lub  innej  usługi
organizowanej przez Organizatora.
4. Pełnoprawny opiekun–rodzic lub opiekun, który posiada
prawa do sprawowania opieki nad zgłoszonym Uczestnikiem.
5. Trener/Opiekun/Wychowawca– nauczyciel jazdy lub inny
pracownik ośrodka jeździeckiego,  który sprawuje opiekę nad
Uczestnikami  podczas  trwania  obozu,  wydarzenia  lub  innej
imprezy organizowanej przez Organizatora.

2. Postanowienie ogólne
1. Organizator  na  zapytanie  klienta  sprawdza  dostępność
wolnego terminu na obozie jeździeckim, wydarzeniu lub innej
imprezie  organizowanej  przez  Organizatora.  Informacja  o
wolnym terminie jest przesyłana na adres e-mail klienta.
2. Przy  zgłoszeniu  Uczestnika  do  obozu  jeździeckiego,
wydarzenia  lub  innej  imprezy  organizowanej  przez
Organizatora,  wymagane  jest  wpłacenie  zadatku  ustalonej  z



Organizatorem.
3. Wpłata  zadatku  powinna  zostać  wykonana  na  numer
rachunku bankowego, który znajduje się w wiadomości e-mail
informującej o dostępności wolnego terminu. 
4. Uczestnik  pojawi  się  na  liście  uczestników  obozu
jeździeckiego,  wydarzenia  lub  innej  imprezy  organizowanej
przez Organizatora po wpłacie zaliczki.
5. Reszta  opłaty  za  pobyt  na  obozie  jeździeckim  zostanie
uiszczona w dniu rozpoczęcia obozu na miejscu Rezygnacja z
uczestnictwa  w  obozie,  wydarzeniu  lub  innej  imprezie
organizowanej przez Organizatora, przed ich rozpoczęciem, nie
uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku
6. Osoby,  które  chcą  zostać  Uczestnikiem  obozu
jeździeckiego,  wydarzenia  lub  innej  imprezy  organizowanej
przez  Organizatora,  zobowiązane  są  do  dostarczenia
wypełnionych  oraz  podpisanych  przez  Pełnoprawnego
opiekuna:  Karty  Kwalifikacyjnej  Uczestnika
Wypoczynku,Oświadczenia  Rodzica  (Opiekuna)  oraz
Regulaminu Ośrodka Jeździeckiego w dniu rozpoczęcia obozu
jeździeckiego.
7. Poprzez  dostarczenie  Karty  Kwalifikacyjnej  Uczestnika
Wypoczynku,  Oświadczenia  Rodzica  (Opiekuna)  oraz
Regulaminu  Ośrodka  Jeździeckiego  rozumie  się  moment
otrzymania  przez  Organizatora  powyższych  dokumentów  za
pośrednictwem  poczty  e-mail  na  adres:
biuro@jazdykonne.com.pl Najszybszą  metodą  dostarczenia
Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku, Oświadczenia
Rodzica (Opiekuna) oraz Regulaminu Ośrodka Jeździeckiego
jest  wykonanie  skanu  lub  zdjęcia  cyfrowego  wypełnionych
dokumentów  i  wysłanie  ich  na  adres  e-mail:
biuro@jazdykonne.com.pl
8. Brak  Karty  Kwalifikacyjnej  Uczestnika  Wypoczynku,
Oświadczenia Rodzica (Opiekuna) oraz Regulaminu Ośrodka
Jeździeckiego, w dniu rozpoczęcia obozu jeździeckiego , może



skutkować  nie  przyjęciem  zgłaszanego  Uczestnika  przez
Organizatora. 

9. Zakazane  jest  przywożenie  żywności  typu
wędliny,  żywności  w  proszku  oraz  dań  typu
instant. Przestrzegamy  przed  karmieniem  zwierząt
znajdujących się na terenie Organizatora.
10. Podczas  pobytu  Uczestnika  na  obozie  jeździeckim,
wydarzeniu  lub  innej  imprezie  organizowanej  przez
Organizatora,  nie  dopuszczalne  jest  dokarmianie  Uczestnika
przez Pełnoprawnego opiekuna, np. rodziców. 
11. Leki,  tabletki  lub  inne  środki  farmakologiczne,  które
powinny być przyjmowane przez Uczestnika należy dostarczyć
wychowawcy.  Nie  należy  wręczać  leków,  tabletek  lub  innych
środków  farmakologicznych  bezpośrednio  niepełnoletniemu
Uczestnikowi.
12. Pełnoprawny  opiekun  zezwala,  aby  w  sytuacjach  tego
wymagających,  podczas  pobytu  dziecka  w  Ośrodku
jeździeckim,Uczestnik  mógł  udać  się  z  wychowawcą  bądź
kierownikiem Ośrodka jeździeckiego do lekarza.
13. W  Ośrodku  jeździeckim  dostępne  są  do  wypożyczenia
kaski  ochronne  do  jazdy  konnej.  Przed  wzięciem  udziału  w
obozie jeździeckim, zaleca się zakup: butów, rękawiczek oraz
spodni do jazdy konnej.
14. Do  nauki  skoków  przez  przeszkody  zaleca  się
Uczestnikowi zakup kamizelki ochronnej na kręgosłup, która
znacznie zwiększa bezpieczeństwo zdrowia Uczestnika.

3. Odpowiedzialność uczestnika
1. Osoby korzystające ze sprzętu Organizatora są za niego
odpowiedzialne.  W przypadku zniszczenia  sprzętu,  Uczestnik
zobowiązany  jest  do  pokrycia  strat  -  po  późniejszych
uzgodnieniach z Organizatorem.
2. W  przypadku  utrudniania  sprawnego  przeprowadzenia



zajęć,  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wydalenia
Uczestnika  z  obozu  jeździeckiego,  wydarzenia  lub  innej
imprezy  organizowanej  przez  Organizatora  na  koszt
Pełnoprawnego opiekuna.
3. Na  terenie  Ośrodka  jeździeckiego  obowiązuje  zakaz
spożywania  alkoholu  i  palenia  tytoniu  oraz  stosowania
wszelkich  leków  oraz  innych  substancji,  mogących  zmienić
świadomość  lub  negatywnie  wpłynąć  na  ocenę  sytuacji
Uczestnika.
4. Organizator  nie  ponosi  jakiejkolwiek  odpowiedzialności
za  rzeczy  wartościowe,  pieniądze,  telefony,  aparaty
fotograficzne  itp.,  które  nie  zostały  zdeponowane  przez
Uczestnika u wychowawcy/trenera.
5. Pełnoprawny  opiekun  ma  prawo  do  zrezygnować  z
uczestnictwa Uczestnika w obozie jeździeckim, wydarzeniu lub
innej imprezie organizowanej przez Organizatora, w czasie jej
trwania,bez podania przyczyny. 
6. W  sytuacji  rezygnacji  lub  wcześniejszego  odbioru
Uczestnika  z  obozu  jeździeckiego,  wydarzenia  lub  innej
imprezy  organizowanej  przez  Organizatora,  opłata  uiszczona
Organizatorowi nie podlega zwrotowi.
7. Obywatele  krajów członkowskich  Unii  Europejskiej,  ale
innych  niż  Polska,  zobowiązani  są  do  posiadania  Karty
Europejskiego  Ubezpieczenia  Zdrowotnego  na  wypadek
koniecznego leczenia szpitalnego.
8. Wszelkie powstałe koszty leczenia(np. wizyty w szpitalu,
koszty  leków),Pełnoprawny  opiekun  zobowiązany  jest  do  ich
zwrotu, jeśli poniósł je Organizator.

4. Odpowiedzialność organizatora
1. W czasie  trwania  obozów  jeździeckich  (zimowych  oraz
letnich),  przewidziane  są  dwie  jazdy  konne  dla  osób
początkujących każda po 30 minut lub dwie jazdy konne dla
osób zaawansowanych każda po 45 minut. 



2. W przypadku niesprzyjającej pogody, pora organizowania
jazdy konnej jest przesuwana na inną godzinę. Nie zdarza się,
aby jazdy konne nie odbyły się w zaplanowanym dniu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu
obozu  jeździeckiego,  wydarzenia  lub  innej  imprezy
organizowanej przez Organizatora w trakcie jej trwania, gdy
zmiana programu wymuszona jest przez czynniki niezależne od
Organizatora,  takie  jak zdarzenia  będące skutkiem działania
siły wyższej.
4. Odwołanie  obozu jeździeckiego  przez  Organizatora,  bez
podania nowego terminu,uprawnia do zwrotu wpłaconej opłaty
za pobyt na obozie jeździeckim.

5. Pozostałe postanowienia
1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu.
Uczestnicy, którzy nie będą się do niego stosować, mogą zostać
wydaleni  na  koszt  Pełnoprawnego  opiekuna  z  obozu
jeździeckiego,  wydarzenia  lub  innej  imprezy  organizowanej
przez Organizatora. 
2. W momencie wydalenia Uczestnika z obozu jeździeckiego,
wydarzenia  lub  innej  imprezy  organizowanej  przez
Organizatora,  Uczestnik  wraca  do  domu  na  koszt
Pełnoprawnego opiekuna.
3. Podczas  trwania  obozu  jeździeckiego,  wydarzenia  lub
innej imprezy organizowanej przez Organizatora, mogą zostać
wykonane  zdjęcia  i  filmy,  które  następnie  mogą  być
zastosowane przez Organizatora w celach promocyjnych (np.
ulotki,  katalogi,  baner,  strona  WWW,  strony  w  portalach
społecznościowych). Jeżeli Pełnoprawny opiekun nie wyrażana
to  zgody,  należy  złożyć  odpowiednie  oświadczenie  u
Organizatora.

Oświadczam, że zapoznałem/am się i  akceptuję Regulamin Ośrodka
Jeździeckiego  oraz  wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych



osobowych,  zawartych  w  Karcie  Kwalifikacyjnej  Uczestnika
Wypoczynku,  przez  Zajazd  i  Restauracja  nad  Stawem,  Modrzewie
10i,  72-100  Goleniów,  wyłącznie  w  celu  i  zakresie  niezbędnym  dla
zorganizowania i przeprowadzenia obozu jeździeckiego. Jednocześnie
wyrażam zgodę na uczestnictwo dziecka w obozie jeździeckim.

…..…………………………………………………..
(podpis) 


