
REGULAMIN UŻYTKOWANIA OŚRODKA 
 

§ 1 
Postanowienia ogólne 

  
1. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do każdej osoby przebywającej na 

terenie ośrodka ”Pony Express”, Wólka Pęcherska 2A, 05-503 Piaseczno, zwanej dalej 
"Stajnią" albo "Obiektem" albo "Ośrodkiem", w tym w szczególności do pensjonariuszy, 
pracowników, trenerów i zaproszonych gości.  

2. Zarządcą obiektu jest Fundacja Ponny Express Jazda Konna, zwany dalej "Właścicielem". 
3. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka, a nie będąca właścicielem obiektu czy jego 

pracownikiem zwana jest dalej "Użytkownikiem" albo "Korzystającym". 
4. Za teren obiektu uznaje się wszelkie budynki, place treningowe, pastwiska, a także 

wszelkie drogi dojazdowe prowadzące do Ośrodka. 
5. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka zobowiązana jest do zapoznania się z 

niniejszym regulaminem, przepisami BHP i przeciwpożarowymi oraz do stosowania się do 
regulacji w nich zawartych. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za wypadki 
spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu. 

6. Obiekt pozostaje otwarty dla użytkowników codziennie od godziny 8 do 21.                                    
W pozostałych godzinach niedozwolone jest korzystanie z infrastruktury ośrodka, poza 
przypadkami losowymi takimi jak: zabiegi weterynaryjne, powrót z zawodów itp.  

7. Zakazuje się wstępu na teren Obiektu osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie 
albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku. 

8. Korzystający jest zobowiązany do dbania o  należyty porządek, przestrzeganie zasad 
bezpieczeństwa, jak i do zachowania się w sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz do 
unikania zachowań mogących spłoszyć konie. Korzystający każdorazowo zbliżając się na 
teren stajni, ujeżdzalni i lonżownika powinni uprzedzać o swoim nadejściu poprzez 
wyraźny sygnał „UWAGA”. 

9. Na terenie Obiektu zabrania się w szczególności: 
• przebywania w miejscach innych niż wyznaczone; 
• spożywania alkoholu i środków odurzających; 
• palenia papierosów;  
• rzucania przedmiotami oraz powodowania nadmiernego hałasu mogącego płoszyć 

zwierzęta; 
• zaśmiecania terenu obiektu, a także niszczenia infrastruktury obiektu; 
• używania urządzeń obiektu w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem. 

10.   W czasie przebywania na terenie stajni i w czasie zajęć jeździeckich niedopuszczalne jest: 
• stosowanie przemocy wobec koni, 
• nie zwracanie należytej uwagi na inne osoby/konie trenujące w tym samym czasie, 
• dokarmianie koni, 
• wjazd na koniu na korytarz stajni, 
• pozostawienie konia osiodłanego i okiełznanego bez opieki, 
• przywiązywanie koni do drzwi boksów, 
• pozostawienie sprzętu jeździeckiego w miejscach do tego niewyznaczonych. 

11.  W czasie zajęć jeździeckich i podczas pobytu w stajni należy: 
• zachować spokój , unikać krzyków i gwałtownych ruchów, 
• zachować szczególną ostrożność w porze karmienia oraz podczas przebywania w boksach, 

stajni na wybiegach i ujeżdżalni, 
• w przypadku zbliżania się do  konia uprzedzić go głosem, 
• zamykać boksy po wyjściu od koni, 



• nie otwierać drzwi lonżownika i ujeżdzalni jeżeli przejeżdża obok koń, 
• wsiadać na konia na środku ujeżdzalni, zachować odpowiedni odstęp od innych koni, 
• mijać się zgodnie z zasadami,  
• zawiadomić o chęci opuszczenia ujeżdzalni/lonżownika. 

12. Obowiązuje zakaz przywożenia psów na teren Obiektu. 
13. Podczas wjazdu i wyjazdu z terenu korzystający z ośrodka ma obowiązek zamknąć bramę 

automatyczną.  W przypadku usterki bramy należy niezwłocznie zawiadomić obsługę 
stajni.  

14. Korzystający z samochodów zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po drogach do 
tego wyznaczonych Parkowanie pojazdów może się odbywać tylko na wyznaczonych 
miejscach parkingowych. Na terenie Stajni obowiązuje prędkość samochodów do 20 
km/h. 

15. Dzieci do lat 16 mogą przebywać na ternie stajni tylko pod opieką dorosłego lub posiadać 
zgodę opiekuna prawnego. Odpowiedzialność za dzieci ponoszą osoby, pod których 
opieką się znajdują. 

 
§ 2 

Zasady korzystania z ośrodka 
 
1. Obowiązuje ustalany z Pony Express harmonogram użytkowania placu, padoków i 

lonżownika. 
2. Wstęp do stajni maja wyłącznie osoby uprawnione tj. właściciele koni bądź wskazani przez 

nich trenerzy, jeźdźcy, lekarze i obsługujący. 
3. Korzystający po zakończeniu użytkowania zobowiązani są do gaszenia świateł na 

ujeżdzalni, lonżowniku, w stajniach i w pomieszczeniach.  
4. Sprzątanie stajni odbywać się będzie od 7.00 do godziniy 11.30. Uprasza się by w tym 

czasie konie nie przebywały na terenie stajni. 
5. Korzystający zobowiązani są do do zachowania czystości i porządku na terenie ośrodka w 

szczególności do każdorazowego sprzątania po swoim koniu odchodów znajdujących się 
poza boksem konia. Powyższe dotyczy sprzątania na lonżowniku, korytarzach stajennych, 
myjce, drogach dojazdowych do ośrodka i drogach wewnętrznych. Obowiązkiem 
opiekuna konia jest niezwłoczne uprzątnięcie po nim korytarza i stanowiska do 
czyszczenia. 

6. Podczas korzystania z lonżownika Wlaściciel konia ma obowiązek sprzątania odchodów na 
bieżąco w trakcie jazdy. 

7. Zakazuje się  wprowadzania luzem koni na plac oraz lonżownik.  
8. W czasie jazdy konnej zaleca się stosowanie kamizelki ochronnej, zaś stosowanie kasku 

ochronnego z trzypunktowym zapięciem jest bezwzględnie nakazane.  
9. Przywiązywanie koni dopuszczalne jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. 
10. W czasie jazdy konnej wszyscy użytkownicy zobowiązani są do kulturalnego zachowania 

się na ujeżdzalni. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do mijania się lewą ręką i 
ustąpienia pierwszeństwa na śladzie jeźdźcowi mijanemu z lewej strony.  

11. Pierwszeństwo na ujeżdzalni mają dzieci. Starsi jeżdżcy zobowiązani są do zachowania 
należytej uwagi i mają obowiązek ustąpienia drogi. 

12. W czasie treningów skokowych zobowiązuje się jeźdźców do szczególnej uwagi i dbałości 
o bezpieczeństwo pozostałych użytkowników.  

13. Korzystających z przeszkód mają obowiązek po treningu pozostawienia drągów na 
stojakach /pozostawienie porządku po sobie/. 

14. Nie wolno korzystać z padoków innych niż te, które wskazane są przez obsługę stajni. 
15. Konie należy wypasać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (pastwiskach).  



16. Przy silnym wietrze, burzy czy dużym opadzie śniegu zabronione jest korzystanie z infra-
struktury ośrodka z wyłączeniem budynku stajennego. 

17. Samochody i koniowozy przebywają na terenie ośrodka po uzgodnieniu i na ryzyko 
właściciela. 

18. Na terenie ośrodka obowiązuje segregacja odpadów zgodnie z zasadami obowiązującymi 
w gm. Piaseczno.  

19. Wszystkie powyższe zasady obowiązują Właścicieli koni jak i wszystkie osoby im 
towarzyszące / za ich zachowanie odpowiada osoba wprowadzająca/. 

20. Stajnia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione na terenie bez 
należytego dozoru ze strony właściciela. 

` 
§ 3 

Dane Osobowe i Wizerunek 
 
1. Przebywanie na terenie Ośrodka, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie 

danych osobowych przez administratora danych osobowych, 
2. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Ponny Express – Jazda Konna. 
3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych z administratorem danych 

osobowych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej na niżej wskazany 
adres skrzynki pocztowej admin@jazdakonna.eu 

4. Przetwarzanie danych osobowych następuje na mocy art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: Rozporządzenie, w celu realizacji umowy o 
świadczenie usług jazdy konnej. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny 
do realizacji usług w ramach korzystania z Ośrodka, nie dłużej jednak niż przez 10 lat 
od dnia zakończenia trwania ostatniej z usług –  okres ten zawiera w sobie czas 
niezbędny do wygaśnięcia ewentualnych roszczeń w zakresie przewidzianym przez 
przepisy odrębnych ustaw w przedmiocie terminów przedawnienia roszczeń, 
w szczególności uwzględniając terminy ogólne przedawnienia roszczeń, o których mowa 
w art. 118 ustawy Kodeks Cywilny. Po upływie terminu dane osobowe będą przetwarzane 
jedynie w zakresie, w którym przetwarzanie tych danych jest niezbędne 
w zw. z ewentualnie dochodzonymi roszczeniami przez korzystającego bądź w razie 
dochodzenia roszczeń przez właściciela obiektu przeciwko korzystającemu. 

5. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania udostępnienia danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. Uczestnikowi 
przysługuje prawo niesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu 
nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest 
dobrowolne. Korzystanie z usług oferowanych przez Ośrodek jest uzależnione od podania 
danych osobowych. Szczegółowe regulacje w zakresie techniczno-organizacyjnym reguluje 
Rozporządzenie oraz ustawa o ochronie danych osobowych. 

6. Użytkownik może  w  każdym  czasie  wyrazić brak zgody  
na  przetwarzanie  danych  osobowych  w jakiejkolwiek formie. Brak zgody 
na przetwarzanie danych osobowych poczytywane jest za rezygnację z  użytkowania 
ośrodka w sposób przewidziany w postanowieniach umownych lub w treści niniejszego 
regulaminu. 

7. Właściciel ośrodka informuje, że obiekt jest monitorowany. Korzystający wraz z 
przebywaniem na jego terenie wyrażają zgodę na monitoring, którego zapis może być 
wykorzystany w sytuacjach spornych.   



 
§ 4 

Inne 
 

Ośrodek rezerwuje sobie prawo do wszelkich zmian w w/w regulaminie dla zapewnienia 
zdrowia i bezpieczeństwa osób, zwierząt i sprzętu na jego terenie. W przypadku wprowadzenia 
zmian do regulaminu będą one wywieszane na terenie Stajni w miejscach widocznych dla 
wszystkich osób korzystających z usług Stajni, a w szczególności zostaną wywieszone na tablicy 
umieszczonej przy wejściu do stajni.  
 


