POKYNY PRO JEZDCE A NÁVŠTĚVNÍKY STÁJE
1) Děti mladší 15 let mají vstup do areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je za dítě
zodpovědná.
2) Vodění poskytujeme pro děti od 5 let. Vyjížďky do přírody od 15 let. U pokročilých jezdců nižší věkové
kategorie lze udělat výjimku, avšak se souhlasem osoby starší 18 let, která je za dítě zodpovědná.
3) Jízda na koni je přísně zakázána osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.
Provozovatel si vyhrazuje právo provést dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu v těle zájemce o jízdu
na koních.
4) Psy je povoleno vodit pouze na vodítku. Volné pobíhání psů může být nebezpečné jak pro koně, tak
pro psy.
5) Vstup do stáje a výběhu je bez doprovodu odpovědné osoby zakázán. Hrozí nebezpečí úrazu.
6) V prostorách areálu jsou všichni uživatelé povinni dodržovat pořádek.
7) Ve stájích a při zacházení s koňmi je nutné chovat se klidně, neběhat, nekřičet nebo jinak plašit koně s
ohledem na zdravotní stav koní je zakázáno koně čímkoliv krmit!
8) Jezdci na koni musí být vybaveni ochrannými pomůckami-zapůjčenou jezdeckou přilbou, bezpečnostní
vestou. V případě, že nebudete akceptovat výše uvedené ochranné pomůcky, zvyšujete riziko úrazu při
případném pádu z koně.
9) Před jízdou na koni si prosím sundejte náhrdelníky, řetízky, náramky, velké prsteny a jiné předměty,
které by se mohly snadno zachytit ve výstroji koně.
10) Před přistoupením ke koni je nutné koně dostatečně hlasitě oslovit a přistupovat k němu zásadně z
jeho levé strany! Nikdy nepřistupujte ke koni zezadu!
11) Všichni jezdci jsou povinni chovat se ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, kolemjdoucím a k
okolní přírodě.
12) Vodění a jízdy na koni jsou provozovány na vlastní nebezpečí jezdce. Před zahájením jízdy musí
jezdec podepsat prohlášení, jímž dává souhlas s jízdou na koni na vlastní nebezpečí (u dětí prohlášení
podepisují jejich zákonní zástupci).
13) Všichni účastníci jezdeckého provozu v areálu jsou povinni respektovat pokyny odpovědné osoby
areálu, a to jak v terénu ,tak ve stáji či výběhu.
14) Každý je povinen v případě úrazu osoby nebo koně poskytnout první pomoc a v případě potřeby
zavolat lékaře.

