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Regulamin uczestnictwa w nauce jazdy konnej i w zajęciach hipoterapii
1.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2013r.

2.

Właścicielem firmy jest Martyna Wróblewska instruktor rekreacji ruchowej.

3.

Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających, na terenie na którym są prowadzone zajęcia przez firmę
HipoLand.

4.

Każdy uczestnik korzystający z zajęć z końmi zobowiązany jest zapoznać się i postępować zgodnie z niniejszym
regulaminem.

5.

Hipoterapia jest indywidualnie dobierana do każdego pacjenta, więc o formie i metodzie zajęć decyduje instruktor
prowadzący.

6.

Z zajęć mogą korzystać osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w tych zajęciach
lub osoby, które złożą oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych podpisane własnoręcznie, a w
przypadku osób niepełnoletnich przez przedstawiciela ustawowego.

7.

O każdej nieobecności na umówionych zajęciach należy odpowiednio wcześniej powiadomić instruktora, minimum
dzień przed zajęciami. Z wyjątkiem zdarzeń losowych, o których także należy poinformować w terminie
natychmiastowym.

8.

W przypadku nie pojawienia się na zajęciach i nie poinformowania wcześniej o nieobecności lub poinformowania zbyt
późno, należność za nieprzeprowadzone zajęcia zostanie doliczona przy następnym spotkaniu.

9.

Czas zajęć jest indywidualnie dobierany do potrzeb korzystającego z nich. Do tego czasu wliczane jest przywitanie się
z koniem, jazda oraz żegnanie się z koniem.

10. Zajęcia zaczynają się o umówionej wcześniej porze. Każde spóźnienie powoduje skrócenie czasu trwania zajęć płacąc
za całość ustalonej jazdy, z wyjątkiem ewentualnych opóźnień powstałych z winy pracowników firmy.
11. Przebywając na terenie, gdzie odbywają się zajęcia, należy stosować się do obowiązujących tam zasad, uwag
gospodarzy lub instruktorów, m.in.:
→ przy koniach tj. w stajni, na ujeżdżalni, na padoku należy zachować spokój – nie biegać, nie krzyczeć, nie
wykonywać gwałtownych ruchów, nie otwierać parasoli itp.,
→ wszystkie czynności przy koniu i na koniu, w tym wsiadanie i zsiadanie wolno wykonywać wyłącznie
w obecności instruktora,
→ ewentualne karmienie koni należy uzgodnić z instruktorem,
→ dzieci mogą poruszać się na terenie ośrodka tylko w obecności opiekuna. Opiekun ponosi całkowitą
odpowiedzialność za dziecko, z wyjątkiem czasu trwania zajęć.
12. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich należy pamiętać, że koń jest zwierzęciem płochliwym oraz do końca
nieprzewidywalnym.
13. Wskazane jest, aby każdy uczestnik wykupił ubezpieczenie NNW we własnym zakresie.

14. Osoby korzystające z usług oferowanych przez firmę HipoLand muszą przestrzegać poleceń instruktorów oraz
zobowiązane są do dbania o powierzony im sprzęt.
15. Wszystkie osoby przebywające na terenie, na którym prowadzone są zajęcia, zobowiązane są do zachowania
ostrożności i przestrzegania ogólnych zasad BHP i PPOŻ.
16. Jeśli pracownicy firmy zauważą, że przez swoje nieodpowiednie zachowanie uczestnik zajęć naraża ludzi lub zwierzęta
na niebezpieczeństwo, mogą prosić o zejście z konia, a nawet o opuszczenie terenu, na którym odbywają się zajęcia.
17. Firma prowadzi jazdy konne dla dzieci i dorosłych na maneżu, krytej ujeżdżalni (hali) oraz w terenie przez cały tydzień
w umówionych godzinach. Przy złych warunkach pogodowych zajęcia odbywają się tylko na krytej ujeżdżalni.
18. Nauka jazdy konnej i zajęcia hipoterapii prowadzone są przez instruktora z uprawnieniami.
19. W czasie zajęć instruktor może udostępnić następujący sprzęt uczestnikom zajęć: siodła, ogłowia, toczki, pomoce
jeździeckie, cavaletti, przeszkody.
20. Bez zezwolenia instruktora obowiązuje zakaz wchodzenia na ujeżdżalnię (halę).
21. Podczas wszystkich jazd obowiązuje stosowanie się do poleceń instruktora.
22. W zajęciach prowadzonych przez jednego instruktora może brać udział max 5 osób jednocześnie.
23. Surowo zabrania się używania ognia oraz palenia go na terenie całego obiektu. Palić można jedynie w miejscach do
tego wyznaczonych.
24. W firmie HipoLand obowiązują następujące ceny:
→ Zajęcia hipoterapii: 1 min – 1,50 zł (ilość minut wg klienta)
→ Oprowadzanki: 1 min – 1,00 zł (ilość minut wg klienta)
→ Jazda na lonży (nauka jazdy konnej): 30 min – 30,00 zł
→ Jazda na maneżu: 60 min – 45,00 zł
→ Jazdy w terenie – uzgodnienia indywidualne
Oferujemy również:
→ przyjazd z konikiem na imprezy okolicznościowe, festyny, urodziny – wycena indywidualna.
25. Opłata za wszystkie jazdy pobierana jest zaraz po zajęciach.
26. Wszystkie powyższe zasady służą zapewnieniu miłego i bezpiecznego korzystania z jazd konnych.
27. Wykupienie u nas jazd jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu firmy HipoLand.
28. Korzystając z usług naszej firmy następuje jednoczesna zgoda na publikacje zdjęć z Twoim wizerunkiem w celach
reklamowych na stronie www.koniechojnice.pl oraz facebook.pl/hipoland.

