REGULAMIN UCZESTNICTWA
Wakacje w siodle odbywają się w gospodarstwie agroturystycznym Maciejówka Ewelina Mróz (dalej

zwane gospodarstwo). Każdemu uczestnikowi przydzielony zostaje koń dostosowany indywidualnie
do poziomu i stopnia zaawansowania jeźdźca.
Turnusy rozpoczynają się w niedzielę od godziny 1300, a kończą w sobotę po jazdach.
A. Postanowienia ogólne
1. Warunkiem wpisania na listę uczestników „WAKACJI W SIODLE” jest przesłanie wypełnionej
karty zgłoszenia i wniesienia zadatku w wysokości 200 zł.
2. Zadatek nie podlega zwrotowi.
3. W razie wcześniejszego wyjazdu lub dyscyplinarnego usunięcia dziecka z pobytu nie są zwracane
koszty.
4. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno- sportowych znajdujących się w gospodarstwie
i szkółce, wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy i instruktora jazdy konnej.
5. Uczestnicy zobowiązani są do zachowywania porządku i czystości na terenie gospodarstwa.
6. Uczestnik ma prawo do zgłaszania uwag o programie oraz organizacji zajęć, które będą
uwzględniane w miarę możliwości.
7. Za rzeczy zaginione gospodarstwo agroturystyczne nie ponosi odpowiedzialności.
8. Uczestnik powinien posiadać dowód tożsamości (legitymacja lub dowód osobisty).
9. Skorzystanie z Wakacji w siodle jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu Wakacji w siodle,
regulaminu gospodarstwa i regulaminu stajni.
B. Każdy uczestnik obozu ma obowiązek:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Przestrzegania harmonogramu dnia oraz regulaminu Wakacji w siodle.
Brania udziału w zajęciach, wyznaczonych dyżurach i życiu Wakacji w siodle.
Wykonywania poleceń kadry pedagogicznej Wakacji w siodle. (wychowawcy, instruktor jazdy
konnej).
Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa na wodzie,
podczas kąpieli, zajęć jeździeckich oraz wędrówek pieszych.
Okazywania szacunku i kultury wobec personelu zatrudnionego w ośrodku.
Dbania o dobro koni. (za każdą zawinioną przez dziecko szkodę odpowiedzialność finansową
ponoszą rodzice lub opiekunowie dziecka).
Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników Wakacji
w siodle.
Pomagania sobie wzajemnie oraz młodszym uczestnikom Wakacji w siodle.
Zwracania się do siebie w sposób kulturalny i uprzejmy.

C. Uczestnikom obozu zabrania się:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samowolnego oddalania się z terenu gospodarstwa i szkółki oraz od zespołu, bez wiedzy
wychowawcy.
Na terenie gospodarstwa i szkółki zabronione jest palenie papierosów, spożywanie napojów
alkoholowych.
Posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych
zagrażających bezpieczeństwu uczestników.
Używania nie cenzurowanych wyrażeń.
Samowolnej kąpieli w basenie i na kąpielisku bez nadzoru i opiekuna.
Podchodzenia do koni bez nadzoru instruktora jazdy konnej lub wychowawcy.
Przebywania w pokojach osób innych niż mieszkańcy danego pokoju między godziną 22.00 a 8.00
rano.

8.
9.

Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.
Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami
przeciwpożarowymi.

D. Nagrody i kary.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.

Za wzorowe zachowanie, pomoc i udział w organizacji imprez i życia obozu przewidywane są
następujące nagrody:
pochwała wychowawcy,
pochwała kierownika Wakacji w siodle,
nagrody rzeczowe
Za nieprzestrzeganie regulaminu Wakacji w siodle przewiduje się następujące kary:
nagana udzielona przez wychowawcę,
nagana udzielona przez kierownika Wakacji w siodle z powiadomieniem rodziców,
usunięcie z Wakacji w siodle i odwiezienie do domu na koszt rodziców.

E. Inne.
a. Organizowany wypoczynek dla dzieci, młodzieży i dorosłych w gospodarstwie
agroturystycznym, tzw. „Wakacje w siodle” jest formą wypoczynku
niezorganizowaną. Gospodarstwo jest pod stałą kontrolą SANEPIDU.
Gospodarstwo agroturystyczne zarejestrowane jest w Urzędzie Miasta i Gminy
w Gniewie.
b. Nasze konie są spokojne i bardzo doświadczone w turystyce jeździeckiej. Jednak są to
zwierzęta, których zachowanie nigdy nie będzie w 100% przewidywalne. Dlatego każdy
uczestnik decydujący się na Wakacjach w siodle, bierze w nich udział na własną
odpowiedzialność, a my jako organizatorzy nie ponosimy odpowiedzialności za
ewentualny uszczerbek na mieniu lub zdrowiu uczestników.
c. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej działalności oraz dodatkowo
zapewniamy uczestnikom Wakacji w siodle ubezpieczenia NNW obejmującego swoim
zakresem jazdę konną.

