Pravidla pro pobyt na Farmě pod Mniší Horou

1) Zákaz kouření, pití alkoholu a užívání omamných a psychotropních látek
v celém areálu a mimo areál při jízdě na koni. Zákaz jízdy a jakékoli
práce se zvířaty pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.
2) Zákaz vstupování do výběhů se zvířaty bez povolení odpovědné osoby.
3) Zákaz nasedání na koně bez pokynu instruktora. Na koně nasedají
všichni jezdci na jízdárně nebo venku před bránou. Třmeny jsou z
bezpečnostních důvodů před jízdou i po jízdě zajištěny nahoře u sedla.
4) Jezdci mladší 18 let mají vždy při jízdě na koni bezpečnostní přilbu. Pro
ostatní je doporučená. Při jízdě na koni mají jezdci dlouhé přiléhavé
kalhoty, triko s krátkým či dlouhým rukávem a pevnou obuv.
5) V blízkosti zvířat neběháme a nekřičíme, nesedíme nebo neklečíme. Ke
zvířatům přistupujeme pomalu a vždy je předem oslovíme. Zvířata je
dovoleno krmit pouze s dovolením odpovědných osob. Je zakázáno
jakýmkoliv způsobem plašit zvířata.
6) Všechny úrazy lidí zvířat je nutné hlásit odpovědné osobě.
7) Při jízdě na koni nesmí jezdec žvýkat žvýkačku, telefonovat či fotit.
8) Koně vodíme na uzdečce nebo ohlávce s vodítkem. Vodítko ani otěže
nesmíme mít namotané na ruce, při vedení jdeme po levé straně koně.
Při vedení do úzkého prostoru jde vodič před koněm. Koně před
začátkem výcviku či při odvádění do výběhu nenecháváme pást. Jeden
člověk vede vždy jen jednoho koně. Do prostoru výběhů vstupujeme se
zvýšenou opatrností.
9) Na jízdárně jezdíme podle jízdárenských pravidel. Na vyjížďkách dbáme
pokynů instruktora. Na vyjížďkách má vždy minimálně jeden jezdec
nebo vodič mobilní telefon. Jezdíme za sebou, nepředjíždíme se. Pokud
je to možné, první a poslední jedou nejzkušenější jezdci. Náročnost
vyjížďky je vždy uzpůsobena nejslabšímu jezdci a kondici koní. První
jezdec vždy hlásí změnu tempa. Nikdo nepřechází bez ohlášení do
rychlejšího chodu. Jezdci dodržují bezpečné rozestupy. První a poslední
jezdec hlásí možná nebezpečí (cyklisty, motorky, psy…). Chováme se
slušně, zdravíme. Bobky po sobě shrneme stranou. Neničíme cizí
majetek.

10)
Použité pomůcky, jako tušírky, čištění a samozřejmě vybavení na
koně vždy po sobě uklízíme na místa k tomu určená, sedlovna a
klubovna. Použité vybavení očistíme – otřeme třmeny od bláta a
umyjeme udidla.
11) Osoby mladší 15 let nesmí na vyjížďky ani na jízdárnu bez doprovodu
staršího 18 let. Používají bezpečnostní pomůcky, povinná je helma, a to
až do 18 let.
12)Koně se z bezpečnostních důvodů uvazují na stájové ohlávky. Nikdy koně
neuvazujeme za uzdečku a parellku (provazová ohlávka)!!!
13)Nikdy nenecháváme zvířata uvázaná déle, než je nutné!!!
14)Každý kůň nosí padnoucí sedlo, svou uzdečku a ohlávku. Pokud nevím,
jaké vybavení na koně patří, zeptám se. Nikdy nesedláme nepadnoucí
vybavení!!!
15) Po skončení dne, tréninků uklízíme bobky po koních všude po areálu,
tzn. úvaziště, jízdárna, cesta apod. Pokud udělá potřebu na cestě,
skopneme alespoň bobky bokem.

Zodpovědná osoba:
Sylva Lopourová
Tel: 604 200 021
Web: www.jezdcuvpruvodce.cz

