
 
 

 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIOWYCH.
2. Przyjazd i zakwaterowanie Uczestników odbywa się w godzinach między 14:00 a 15:00

1. Wykonywania poleceń wychowawców i instruktorów jazdy .
2. Przestrzegania przepisów prawa miejscowego.
3. Przestrzegania ramowego rozkładu dnia:
4. Punktualnego przybywania na posiłki i zbiórki, dbania o porządek w pokojach i na terenie całego

obiektu, dbania o higienę osobistą, przestrzegania ciszy nocnej.
5. Zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie jazd, wycieczek,

zajęć sportowo-rekreacyjnych, zajęć w stajni itp.
6. Zgłoszenia instruktorowi lub wychowawcy wszystkich zauważonych przez siebie

nieprawidłowości zagrażających zdrowiu i życiu.
7. Zgłoszenie instruktorowi lub wychowawcy faktu nieprzestrzegania postanowień

niniejszego Regulaminu przez innych uczestników .
8. Zgłoszenia instruktorowi lub wychowawcy kradzieży lub innego zachowania popełnionego na

szkodę uczestnika .
9. Bycia miłym i pomocnym dla innych uczestników kursu.
10. Na kursie obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych podczas , jazdy konnej, zajęć

integracyjnych i wychowawczych oraz w trakcie ciszy nocnej.
11. Dopuszczalne jest używanie telefonów komórkowych podczas czasu wolnego po kolacji. Rodzice w

ważnych sprawach mogą kontaktować się z instruktorem grupy .
12. Zgłoszenia instruktorowi lub wychowawcy problemów zdrowotnych.
13. Uczestnicy są zobowiązani dotrzeć do miejsca organizacji kursu lub w wypadku korzystania z

dojazdu do miejsca zbiórki Drażniew we własnym zakresie.

1. Niszczenia sprzętu będącego w dyspozycji stajni pod groźbą odpowiedzialności finansowej.
2. Samowolnego oddalania się od grupy, z terenu zamkniętego, miejsca zajęć itp.
3. Palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania środków odurzających (np. narkotyków).
4. Zawierania przypadkowych znajomości z innymi osobami poza uczestnikami i obsługą .
5. Przebywania w stajni bez zgody i wiedzy instruktorów lub wychowawców.

Regulamin kursu jeździeckiego Stajni Sielanka

Ogólne informacje:

Uczestnik zobowiązany jest do :

Uczestnikowi zabrania się:

1. Turnusy rozpoczynają się w terminach wskazanych przez Organizatora NA KARTACH
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W momencie zgłoszenia Uczestnika na kurs jego rodzic lub opiekun prawny potwierdza na karcie
zgłoszenia własnym podpisem, że zgłaszane dziecko jest zdrowe i nie posiada przeciwwskazań
do realizacji programu i uczestniczenia w kursie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się zdrowia uczestnika, jak
również nie dokonuje zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w kursie w trakcie trwania

Rodzic lub opiekun prawny uczestnika kursu zobowiązany jest zapoznać się ww. wytycznymi w
miejscu oznaczonym „Rodzice / prawni opiekunowie uczestników wypoczynku” i zastosować się do
wspomnianych tam zaleceń.

Przy rezygnacji między pierwszym a drugim dniem od rozpoczęcia kursu potrąceniu podlega 80% ceny
kursu. 100 % z kolei w przypadku nie stawienia się lub rezygnacji w trakcie trwania kursu z przyczyn nie
zależnych od organizatora.
Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność finansową za dokonane zniszczenia przedmiotów na terenie
gospodarstwa agroturystycznego.

Za nieprzestrzeganie regulaminu uczestnik może zostać ukarany, w zależności od wagi przewinienia:

- upomnieniem lub ustną naganą,
- pisemną naganą z powiadomieniem rodziców,
- zakończeniem uczestnictwa w kursie , bez zwrotu wpłaconych wcześniej kosztów.

Ja niżej podpisany akceptuje regulamin i oświadczam że zapoznałem się z jego treścią.

Bezpieczeństwo:

Koszty:

..............................................
 

Podpis rodzica/opiekuna prawnego      Dzisiejsza Data
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