Regulamin weekendu w siodle
w Ośrodku Jeździeckim „Kłodzka Róża”
w Święcku
1. Każdy uczestnik weekendu w siodle organizowanego przez OJ „Kłodzka Róża”
w Święcku zobowiązuje się do zapoznania, podpisania i przestrzegania warunków
niniejszego regulaminu.
2. Podpisany przez rodzica/opiekuna oraz uczestnika weekendu w siodle regulamin
i kartę kwalifikacyjną należy dostarczyć organizatorowi najpóźniej w dniu
rozpoczęcia weekendu w siodle.
3. Podpisując regulamin zostaje wyrażona zgoda na wykonywanie zdjęć podczas
prowadzonych zajęć jeździeckich i stajennych oraz upublicznienie ich do celów
marketingowych ośrodka (strona www, ulotki itp.).
4. Minimalna ilość uczestników na jednym turnusie to 3 osoby.
5. Minimalny wiek uczestnika weekendu w siodle to 9 lat.
6. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji miejsca na liście uczestników weekendu w
siodle jest wpłata zadatku w wysokości 100zł w ciągu 2 dni od zapisu. Po upływie 2
dni i braku wpłaty rezerwacja zostaje anulowana.
7. Całościową opłatę za weekend w siodle należy wpłacić osobiście lub na konto
Ośrodka najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem weekendu w siodle.
8. Rodzice niepełnoletnich uczestników weekendu w siodle mają obowiązek wypełnić
kartę uczestnika weekendu w siodle i dostarczyć ją organizatorowi najpóźniej w dniu
rozpoczęcia.
9. W czasie zajęć wszyscy uczestnicy zobowiązani są stosować się do poleceń
instruktorów, trenerów i opiekunów.
10. Każdy uczestnik powinien posiadać wygodny strój do jazdy konnej (co najmniej
dresy/legginsy, t-shirt, długie skarpetki/podkolanówki i obuwie sportowe). Osoby
chcące brać udział w treningach sportowych obowiązuje specjalnych strój do jazdy
konnej (co najmniej bryczesy, sztyblety, kask i kamizelka ochronna).
11. Każdy uczestnik weekendu w siodle ma prawo do korzystania ze sprzętu
jeździeckiego (będącego własnością Ośrodka; np. kaski, toczki, palcaty, czapraki)
znajdującego się w Ośrodku, z zastrzeżeniem szanowania, dbania o jego czystość oraz
odkładania z powrotem na miejsce.
12. Ośrodek wyposażony jest w szczotki, siodła, ogłowia, kantary i uwiązy dla każdego
konia, w związku z czym nie ma konieczności zabierania ze sobą własnego sprzętu,
dla chętnych jest to dopuszczalne.
13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt uczestników zabierany na
weekend w siodle.
14. Obowiązkiem uczestnika jest poinformowanie przed rozpoczęciem zajęć
prowadzącego dane zajęcia trenera/instruktora o swej każdorazowej niedyspozycji,
stanie zdrowia i innych utrudnieniach uniemożliwiających lub ograniczających
możliwość udziału w zajęciach.
15. W razie wypadku lub innych sytuacji mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestnika
(np. bóle głowy, wymioty) uczestnik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić trenera
lub innego opiekuna weekendu w siodle.
16. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie
zdrowia dziecka
17. Wszelkie alergie i nietolerancje pokarmowe winny być wpisane na kartę
kwalifikacyjną uczestnika weekendu w siodle.
18. Podczas weekendu w siodle obowiązuje zakaz posiadania sprzętów elektronicznych
(np. laptop, Ipod, przenośny odtwarzacz DVD itp.), za wyjątkiem telefonu
komórkowego.
19. Uczestnik weekendu w siodle ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe
oraz pieniądze, które ma ze sobą.
20. Telefony komórkowe są zdawane wyznaczonemu opiekunowi pierwszego dnia
weekendu w siodle i wydawane codziennie po między godz. 19.00 a 21.00 na 30 min.

W pozostałym czasie wyłączone telefony komórkowe znajdują się u wyznaczonego
opiekuna.
21. Podczas weekendu w siodle obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, picia
alkoholu czy stosowania innych środków odurzających.
22. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. W razie nie dostosowania się
uczestników do ciszy nocnej o godz. 22.15 zostaje wyłączany prąd. Z tego powodu
latarki są OBOWIĄZKOWE.
23. Do obowiązków uczestnika należy utrzymywanie czystości w zajmowanych
pomieszczeniach.
24. We wszystkich sprawach spornych uczestnicy zobowiązani są zwracać się
bezpośrednio do kadry prowadzącej.
25. Przed odwiedzinami u uczestnika weekendu w siodle należy poinformować opiekuna
o dacie i orientacyjnej godzinie odwiedzin.
26. Za umyślnie szkody materialne wyrządzone przez uczestnika odpowiedzialność
finansową ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
27. Uczestnik obozu zobowiązany jest dostosować się do regulaminu weekendu w siodle
OJ „Kłodzka Róża” w Święcku. Poważne lub powtarzające się wykroczenia poza
regulamin mogą spowodować wykluczenie z weekendu w siodle i powrotu do domu
na koszt własny (w przypadku osób niepełnoletnich rodzice lub prawni opiekunowie
zobowiązani są do odbioru uczestnika).
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