
Centrum Sportu i Rekreacji „Zielona Brama” 

 

Regulamin 

 

§1 

Informacje ogólne i przedmiot usługi 

 

1. Uczestnik obozu jeździeckiego oraz rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek zapoznać 

się z treścią niniejszego regulaminu oraz przestrzegać jego zasad, a zgłoszenie uczestnictwa 

jest równoznaczne z akceptacją jego treści przez uczestnika i jego rodziców/opiekunów 

prawnych. 

 

2. Niniejszy regulamin oraz wyznaczone terminy udostępnione są przez organizatora na stronie 

internetowej www.zielonabrama.com.pl 

 

3. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Joanna Krzyżanowska CENTRUM 

SPORTU i REKREACJI „Zielona Brama” (zwany dalej organizatorem) związanych  

z uczestnictwem w obozach jeździeckich dzieci i młodzieży, a także zasady dotyczące 

Uczestników, procedury wnoszenia opłat, a także sposób przyjmowania zgłoszeń. 

 

 

§2 

Warunki rezerwacji miejsc na liście uczestników 

 

1. Uczestnik chcący dokonać rezerwacji miejsc w danym terminie obozu jeździeckiego powinien 

wysłać wiadomość mailową na adres: stajnia.zielonabrama@gmail.com .Adres email 

dostępny jest na stronie internetowej www.zielonabrama.com.pl w zakładce Atrakcje » 

Stadnina Przywidz oraz na facebookowym profilu Przywidzki Klub Jeździecki „Zielona 

Brama”. 

Każdy uczestnik aby dokonać skutecznej rezerwacji musi wpłacić zadatek w terminie 14 dni 

od otrzymania informacji zwrotnej na zgłoszenie, w której zamieszczony jest nr konta 

bankowego.  

 

2. Liczba miejsc w danym turnusie obozu jeździeckiego jest ograniczona, a o wpisie na listę 

uczestników decyduje termin dokonania skutecznej rezerwacji opisanej w §2 pkt. 1. 

 

3. W przypadku dokonania nieprawidłowego bądź niewystarczającego zgłoszenia lub  

w przypadku zamknięcia listy uczestników, osoba zgłaszająca zostanie zapisana na listę 

rezerwową o czym poinformowania będzie telefonicznie oraz drogą mailową.  

http://www.zielonabrama.com.pl/
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Przez nieprawidłowe/niewystarczające zgłoszenie rozumie się zgłoszenie niespełniające 

warunków opisanych w §2 pkt. 1. 

 

4. Osoba wpisana na listę rezerwową ma prawo do: 

 

a. zmiany terminu turnusu 

b. rezygnacji ze  zgłoszenia 

c. nie musi wpłacać zadatku 

 

§3 

Zasady bezpieczeństwa oraz uczestnictwa w obozie 

 

1. Turnusy rozpoczynają się w terminach ukazanych na stronach www.zielonabrama.com.pl oraz 

na facebookowym profilu  Przywidzki Klub Jeździecki „Zielona Brama”. 

 

2. Przyjazd i zakwaterowanie uczestników odbywa się w godzinach 14:00 – 15:00. Zakończenie 

pobytu odbywa się w godzinach 14:00 – 15:00. 

 

3. Uczestnicy są zobowiązani dotrzeć do miejsca organizacji obozów  we własnym zakresie. 

 

4. W trakcie trwania obozu uczestnicy są zobowiązani obligatoryjnie do przestrzegania  

i wykonywania poleceń instruktorów oraz wychowawców, przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa oraz regulaminu obozu jeździeckiego.  

 

5. W sytuacji kiedy uczestnik zostaje przekazany i/lub odebrany z obozu przez osobę niebędącą 

rodzicem/opiekunem prawnym  wymagane jest wyrażenie pisemnej zgody opiekuna prawnego 

do wykonania powyższych czynności. 

 

6. W przypadku: 

 

a. nie przestrzegania zasad opisanych w §3 pkt. 4 Regulaminu 

b. palenia papierosów, spożywania alkoholu i innych środków odurzających 

c. spowodowania zagrożenia utraty życia lub zdrowia własnego, innych uczestników obozu 

oraz koni; 

uczestnik zostaje wydalony z obozu bez możliwości zwrotu dokonanych opłat zwalniając tym 

samym organizatora z odpowiedzialności dalszego świadczenia usług. Uczestnik ponosi pełną 

odpowiedzialność finansowo-karną za dokonane zniszczenia. 
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§4 

Stan zdrowia uczestnika 

 

1. W chwili zgłoszenia uczestnika na obóz rodzic/opiekun prawny potwierdza na karcie 

kwalifikacyjnej własnym podpisem, że zgłaszane dziecko jest zdrowe i nie posiada żadnych 

przeciwwskazań uniemożliwiających realizację programu i uczestniczenia w zajęciach z jazdy 

konnej. 

 

2. Zatajenie przez uczestnika lub osobę zgłaszającą faktu występowania u uczestnika chorób 

przewlekłych, schorzeń, alergii, kontuzji czy innych stanów zdrowotnych lub okoliczności 

mogących stanowić przeciwwskazanie do jazdy konnej, zwalnia organizatora  

z odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia i ich ewentualne skutki mogące powstać  

w wyniku uczestniczenia w zajęciach z jazdy konnej. 

 

3. W przypadku wystąpienia u uczestnika wyżej wymienionych przeciwwskazań  jego opiekun 

prawny podejmuje decyzje wzięcia udziału w obozie jeździeckim na własne ryzyko. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pogorszenie się stanu zdrowia 

uczestnika oraz nie podlega obowiązkowi dokonania zwrotu opłaty w przypadku rezygnacji 

udziału w obozie w trakcie trwania turnusu. 

 

§5 

Warunki rezygnacji z usługi 

 

1. W sytuacji gdy uczestnik, który opłacił całkowity koszt obozu, rezygnuje z przyczyn 

niezależnych od organizatora (np. nie stawienie się uczestnika na obozie, choroba, itp.), 

organizator dokonuje potrącenia na swoją rzecz. 

 

2. Koszty rezygnacji obciążające klienta kalkulowane będą na podstawie rzeczywistych 

wydatków i wynoszą one: 

 

a. rezygnacja powyżej trzech tygodni (21 dni) przed rozpoczęciem obozu – 

potrąceniu podlega wyłącznie zadatek 

b. rezygnacja od 10 do 20  dni przed rozpoczęciem obozu – potrąceniu podlega 

wartość 50% całkowitej ceny obozu 

c. rezygnacja od 9 do 3 dni przed rozpoczęciem obozu – potrącenie 80% 

całkowitej ceny obozu 



d. rezygnacja od 2 do 1 dnia przed rozpoczęciem obozu – potrącenie 90% 

całkowitej ceny  

e. w przypadku nie stawienia się lub rezygnacji w trakcie trwania obozu – 

potrącenie 100% całkowitej ceny obozu 

 

3. Zwrot kosztów za niewykorzystany wyjazd po uwzględnieniu warunków w pkt.2  nastąpi po 

wpłynięciu do organizatora pisemnej rezygnacji z usług przesłanej pocztą tradycyjną lub email. 

 

4. Zaleca się uczestnikowi zawarcie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy. 

 

§6 

Bezpieczeństwo i zasady postępowania uczestników trakcie zajęć 

 

1. W pobliżu koni zabrania się wykonywania gwałtownych ruchów oraz hałasowania. 

Kategorycznie zabrania się przebywania w zasięgu tylnych nóg oraz pyska koni. 

 

2. W stajni, na stanowiskach koni oraz bezpośrednio za nimi przebywać mogą tylko pracownicy 

i osoby upoważnione przez instruktorów. 

 

3. W trakcie jazdy oraz podczas czynności obsługowych przy koniu należy mieć prawidłowo 

nałożone na głowę ochronne  nakrycie głowy typu kask lub toczek. 

 

4. W czasie jazdy obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości między końmi, tj. min 3m koń 

od konia. 

 

5. Organizator zapewnia uczestnikom ochronne nakrycie głowy w postaci toczków (ilość 

ograniczona, zaleca się kontakt w celu rezerwacji min. 20 dni  przed rozpoczęciem turnusu) 

 

6. Każdy uczestnik zajęć powinien w czasie jazdy mieć na sobie strój zgodny z wymogami 

bezpieczeństwa: kask lub toczek chroniący głowę, buty o niezbyt grubej podeszwie  

z nieznacznym obcasem, elastyczne spodnie chroniące skórę przed obtarciami. Zaleca się 

używanie sztylp oraz jeździeckich rękawiczek zabezpieczających dłonie. 

 

7. Instruktor ocenia umiejętności jeździeckie uczestnika i na tej podstawie dobiera dla niego 

odpowiedniego konia. 

 

 

 

 



§7 

Przemieszczanie się na terenie ośrodka oraz zasady poruszania się konno 

 

1. Zarówno konne jak i piesze przemieszczanie się ma charakter zorganizowany i za 

bezpieczeństwo odpowiedzialny jest wychowawca lub instruktor wyznaczony przez 

kierownika obozu. 

 

2. Wszystkie wyjścia grup tak konne jak i piesze odbywać się mogą za zgodą kierownika obozu. 

 

3. Zarówno grupy piesze jak również konne obowiązują zasady ruchu drogowego. 

 

4. Drogi asfaltowe grupy konne mogą przekraczać wyłącznie za zgodą i wiedzą kierownika 

obozu, natomiast grupy piesze tylko na wyznaczonych przejściach dla pieszych. 

 

5. W każdym przypadku wyjścia grupy przed i po powrocie na teren ośrodka wychowawca lub 

instruktor ma obowiązek przeliczenia grupy. Fakt ten każdorazowo musi być zgłoszony 

do kierownika obozu. 

 

6. Wychowawca lub instruktor wyposażony jest w telefon komórkowy, który ma być 

obowiązkowo włączony. 

 

7. Grupy piesze i konne przemieszczają się drogami leśnymi lub polnymi o natężeniu ruchu 

ograniczonym do minimum. 

 

8. Grupy konne i piesze przemieszczają się za prowadzącym, jego chodem, z zachowaniem 

odległości min. 3m koń od konia. 

 

9. Wszelkie drogi o nawierzchni twardej jeźdźcy pokonują wyłącznie stępem. 

 

10. Jazda konna dopuszczona jest wyłącznie w bezpiecznym nakryciu głowy typu kask lub toczek. 

 

11. Pobyt oraz warunki zachowywania się na terenie kąpieliska regulują przepisy oraz regulamin 

kąpieliska. Każdorazowe wejście do wody odbywa się wyłącznie za zgodą wychowawcy,  

a uczestnik zobowiązany jest do wykonywania jego poleceń. Wychowawca ma obowiązek 

każdorazowego zgłoszenia kierownikowi obozu oraz ratownikowi. 

 

12. W sytuacji gdy zajęcia kończyć się będą lub zaczynać po zmierzchu słońca, grupa 

wyposażona musi być w min. 2 latarki. Zaleca się posiadanie opasek odblaskowych. 

 

13. Zabrania się rozdzielania grup. W sytuacji jeśli jest to wymagane, przy każdej z grup 

powinien być przynajmniej jeden wyznaczony wychowawca lub instruktor.  

 

14. W przypadku wyjść w teren prowadzący poruszać się powinien w miejscach dobrze mu 

znanych, do których w każdym momencie będzie mógł wezwać pomoc. 



15. Instruktor przed poprowadzeniem zajęć jeździeckich w terenie musi wziąć pod uwagę 

umiejętności jeźdźca, warunki atmosferyczne oraz stan nawierzchni. 

 

16. Uczestników obowiązuje zakaz wyprzedzania innych jeźdźców, a zwłaszcza instruktora. 

 

17. W przypadku gdy nastąpi upadek z konia pozostali uczestnicy zatrzymują swoje konie  

w miejscu i wykonują polecenia instruktora. 

 

18. We wszystkich sprawach nieobjętych powyższymi przepisami obowiązują zasady 

bezpieczeństwa i zachowania zdrowego rozsądku. Sprawą priorytetową jest bezpieczeństwo  

i zdrowie ludzi. 

 

§8 

Odpowiedzialność organizatora 

 

1. Jeździectwo to sport wysokiego ryzyka, kontuzjogenny, który związany jest z upadkami  

i urazami jeźdźca. Następstwa powyższych zdarzeń mogą mieć przykre, a czasem nawet 

tragiczne skutki. 

 

2. Negatywne skutki uprawiania jeździectwa minimalizujemy przestrzegając zasad 

bezpieczeństwa, lecz trzeba mieć świadomość możliwości wystąpienia nieszczęśliwych 

wypadków. 

 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników  pozostawione w stajni,  

w pokojach, bądź na terenie lub poza terenem ośrodka. Rzeczy wartościowe zaleca się 

deponować u kierownika obozu. 

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe na jego terenie zdarzenia i wypadki, 

wynikające z okoliczności od niego niezależnych i niezawinionych. 

 

5. Organizator świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem, a w przypadku zastrzeżeń 

dotyczących jakości świadczonych usług , uczestnik jest proszony o niezwłoczne zgłaszanie 

ich do kierownika obozu co umożliwi natychmiastowe podjęcie działań. 

 

6. Organizator zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa uczestnikom obozu podczas wszelkich zajęć, w tym jazdy konnej. 

Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za wypadki zaistniałe w trakcie jazdy 

konnej lub podczas zajęć związanych z pielęgnacją koni mające charakter nieszczęśliwego 

wypadku zaistnienia siły wyższej. 

 

7. Centrum Sportu i Rekreacji „Zielona Brama” posiada ubezpieczenie NNW do sumy 10000 zł. 

Jeśli nasi klienci swoje ewentualne roszczenia szacują wyżej powinni się ubezpieczyć  

we własnym zakresie. 



§9 

Kadra 

 

1. Zajęcia z jazdy konnej prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i instruktorów, 

wykonujących swoją pracę zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie. 

 

2. W trakcie trwania obozów jeździeckich organizator zapewnia uczestnikom całodobową opiekę 

wychowawców, posiadających stosowne uprawnienia określone przepisami ministerialnymi. 

 

3. Zajęcia na kąpielisku odbywają się pod nadzorem ratownika. 

 

4. Opiekę medyczną świadczy wykwalifikowany personel medyczny. 

 

 

§10 

Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator dokłada wszelkich starań aby zapewnić najwyższy poziom świadczonych usług 

związanych z organizacją obozu jeździeckiego.  

 

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdują zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 

 

3. Wszelkie ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd 

powszechny ze względu na miejsce wykonywania umowy. 

 

 

 

 

 


