REGULAMIM STAJNI ŁOPUCHOWSKICH
Wszystkie osoby przebywające na terenie stajni, innych obiektach i terenie przyległym
zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz do stosowania
się do uwag Kierownika Stajni i innych pracowników obsługi.
ZASADY OGÓLNE OBOWIĄZUJĄCE W STAJNI
Bezpieczeństwo ludzi i zwierząt:
1. Surowo zabrania się wchodzenia do stajni z otwartym ogniem oraz palenia go na
terenie całego obiektu. Palenie ognia lub tytoniu w jakiejkolwiek postaci dozwolone
jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Zanim wyprowadzisz konia upewnij się, że droga jest wolna i czy nie będziesz miał
kłopotów (płoszenia się konia) na widok innych koni lub pracujących ludzi
3. Jeżeli wyprowadzany przez Ciebie koń ucieknie, niezwłocznie poinformuj o tym fakcie
obsługę stajni, zamknij bramy obiektu aby zwierzę nie wydostało się na ulicę.
4. Konie na padok wypuszcza stajenny. Możesz wypuścić własnego konia na padok
wyznaczony przez osobę odpowiedzialna za opiekę nad końmi.
5. Po wprowadzeniu konia do boksu upewnij się, że drzwi są zabezpieczone przed otwarciem.
6. Zanim wyjdziesz ze stajni sprawdź, czy wszystkie boksy są prawidłowo zabezpieczone
przed otwarciem
7. Nie pozostawiaj włączonego oświetlenia w stajni jeśli nie jest to konieczne.
8. Psy właścicieli koni mogą przebywać na terenie stajni na ich wyłączną odpowiedzialność
Właściciele psów zobowiązani są do pilnowania, aby:
a/ psy nie załatwiały się na terenie budynku stajni oraz krytej ujeżdżalni
b/ psy nie zanieczyszczały fekaliami pasz oraz boksów
c/ psy nie płoszyły koni
9. Właściciele psów zobowiązani są sprzątania odchodów po swoich psach.
10. Zabrania się wprowadzania na teren stajni psów agresywnych mogących stanowić
jakiekolwiek zagrożenie dla innych osób oraz zwierząt przebywających na terenie stajni.
Zdrowie koni
1. Wszelkie dolegliwości lub wątpliwości co do stanu zdrowia jakiegokolwiek konia zgłaszaj
natychmiast kierownikowi stajni.
2. Wyprowadzaj i wprowadzaj konie do stajni tylko przez szeroko otwarte drzwi główne
3. Przy wprowadzaniu do i wyprowadzaniu z boksu oraz padoku uważaj na biodra i boki
konia, upewnij się, że koń się nie zrani.
4. Zawsze zamykaj drzwi paszarni, aby ko nie dostał się do owsa i paszy.
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W STAJNI
Zasady obowiązujące podczas przebywania w stajni
1. Na terenie budynku stajni nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe.
2. W stajni mają prawo przebywa tylko osoby dorosłe. Osoby niepełnoletnie przebywaj tylko
za pisemną zgodą rodziców. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej.
3. Dbamy o porządek na terenie obiektu.
4. Nie biegamy, unikamy gwałtownych ruchów rąk i nie krzyczymy na terenie stajni, może to
spłoszyć konie i doprowadzi do wypadku.
5. Zachowujemy szczególną ostrożność i spokój w porze karmienia oraz podczas przebywania
w boksach, stajni,na wybiegu i ujeżdżalni.
6. Nie wyprowadzamy koni z boksów bez zgody właściciela.

7. Przy pielęgnacji i siodłaniu -rozsiodłaniu koni stoją one uwiązane w wyznaczonych do tego
miejscach. Nie wolno wiązać koni do wędzideł!
8. Unikamy niedbalstwa w stosunku do konia i zbliżania się do konia, bez uprzedzenia głosem.
Pamiętamy o tym, że każde nerwowe i nienaturalne zachowanie, szybkie i gwałtowne ruchy
mogą sprowokować konia do ucieczki lub ataku.
9. Nie wolno podchodzić do konia od tylu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi
głosem. Nie należy zatrzymywać się bez uzasadnienia blisko zadu konia, nie wolno klepać
go po zadzie.
10. Prowadząc konia, należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz lub
lonżę.
11. Przy podnoszeniu kończyn i myciu całego konia należy zawsze zachowywać szczególną
ostrożność.

REGULAMIN TRENINGU KONI OBOWIĄZUJACY W STAJNI
Przygotowanie do treningu
1. Do pracy może być użyty tylko koń zupełnie zdrowy.
2. Klacze w rui nie mogą pracować jednoczenie z ogierami lub `jurnymi' wałachami.
3. Treningi staramy się planować w taki sposób, aby zaczynały się nie wcześniej niż godzinę
po odpasie lub kończył, co najmniej pól godziny przed odpasem koni.
4. Właściciele koni, które podczas godzin odpasu odbywają trening są zobowiązani do podania
im owsa przygotowanego przez pracownika.
5. Jeśli w czasie przygotowania konia do pracy lub po pracy zidentyfikujemy kontuzję,
zgłaszamy ją kierownikowi stajni.
Siodłanie
1. Ubiór jeźdźca o nim świadczy - musi by zawsze schludny i czysty.
2. Dosiadamy konia tylko w pełnym ubiorze jeździeckim zgodnym z wymogami
bezpieczeństwa, tzn.: kask, rękawiczki, bryczesy, czapsy lub długie buty/sztyblety. W
szczególności osoby niepełnoletnie są zobowiązane do jazdy w kasku.
3. Jeździec ma prawo ubrać ostrogi i mieć w czasie jazdy bat, tylko jeżeli pozwalają na to jego
umiejętności.
4. Ze sprzętu jeździeckiego korzystamy tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
5. Siodłając konia podkutego należy zabezpieczy jego nogi ochraniaczami lub owijkami.
Trening
1. Zabrania się jazdy konnej w stanie nietrzeźwym.
2. Przy wyprowadzaniu ze stajni jednoczenie dwóch lub więcej koni należy w czasie
prowadzenia zachować od poprzednika odległość co najmniej 3,5 m. Nie wolno
naprowadzać koni na swoje ogony. Odległość 3,5 m zachowujemy także podczas postoju
koni w szeregu lub zastępie.
3. Jeździec nie może dopuścić do sytuacji, w której konie obwąchują się lub wzajemnie
podgryzają.
4. Jeżeli jest to możliwe koni dosiadamy ze stopni.
5. Staramy się unikać konfrontacji z koniem, prowokowania do oporu i nieposłuszeństwa.
6. Jeździec nie stawia koniowi wymagań, do których nie jest przygotowany.
7. Podczas skoków przez przeszkody tylko jeden koń oddaje skoki. Konie, które nie
uczestniczą bezpośrednio w skokach kłusują lub stępują a jeźdźcy zwracają szczególną
uwagę na skaczącego konia, który ma pierwszeństwo.
8. Ostatnie ćwiczenie treningu musi zawsze dla konia stanowi przyjemność i zakończyć się
daniem zwierzęciu nagrody (spokojne poklepanie po szyi, cukier, długa wodza).
9. Po zakończeniu treningu konia zawsze stępujemy aż do wyschnięcia sierści i uspokojenia

oddechu, minimum 10 minut.
10. Obsługa stajni zaleca pozostawienie wiadomości o wyjeździe w teren przewidywanym
czasie i miejscu wycieczki oraz przypuszczalnej godzinie powrotu.
Po treningu
1. W wypadku konieczności sprowadzenia do stajni konia bezpośrednio po treningu
zakręcamy wodę w poidle i informujemy o tym osobę odpowiedzialną za opiekę nad końmi.
2. Trening konia nie kończy się stępem, ale wprowadzeniem do boksu konia
wyczyszczonego (latem umytego), z rozczyszczonymi i nasmarowanymi kopytami, zimą
ubranego w derkę oraz umieszczeniem czystego sprzętu jeździeckiego na jego miejscu.
Wypadek
1. W razie upadku jeźdźca z konia pozostali jeźdźcy zatrzymują swoje konie. Należy
bezwzględnie upewnić się czy nie jest niezbędna natychmiastowa pomoc poszkodowanemu
jeźdźcowi, następnie łapiemy konia pozostającego luzem (nie odwrotnie).
2. Jeżeli dojdzie do wypadku i którakolwiek z osób w stajni odniesie obrażenia natychmiast
informujemy o tym fakcie osobę odpowiedzialną za opiekę nad końmi i postępujemy
zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami (wzywamy pomoc lekarską, straż, policję).

