
REGULAMIN SZKÓŁKI 
JEŹDZIECKIEJ PONY EXPRESS 

 
 § 1 

Postanowienia ogólne 
  
1. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do każdej osoby 

korzystającej z zajęć jazdy konnej w ośrodku ”Pony Express”, Wólka Pęcherska 
2A, 05-503 Piaseczno, zwanej dalej "Stajnią" albo "Obiektem" albo "Ośrodkiem" 
w szczególności rodziców, opiekunów dzieci oraz dzieci. 

2. Zarządcą Ośrodka jest Fundacja Ponny Expres – Jazda Konna. 
3. Każda osoba wchodząca na teren ośrodka, a nie będąca właścicielem obiektu 

czy jego pracownikiem zwana jest dalej "Korzystającym". 
4. 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. 

5. Osoby korzystające zobowiązane są do dbania o należyty porządek, 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, jak i do zachowania się w sposób 
nieuciążliwy dla innych osób oraz do unikania zachowania mogących spłoszyć 
konie.  

6. Korzystający każdorazowo zbliżając się na teren stajni, ujeżdzalni i lonżownika 
powinni uprzedzać o swoim nadejściu poprzez wyraźny sygnał „UWAGA”. 

7. 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 nich przeznaczeniem; 
• dokarmiania koni, 
8. Obowiązuje zakaz przywożenia psów na teren Obiektu. 
9. Korzystający z samochodów zobowiązani są do poruszania się wyłącznie po 

drogach do tego wyznaczonych. Zabrania się parkowania samochodów i wjazdu 
w miejsca niewyznaczone.  

10. Zabrania się niszczenia miejsc zieleni.  



 
§ 2  

Organizacja zajęć jeździeckich 
 
1. Wszyscy uczęszczający na zajęcia jeździeckie muszą być świadomi, że 

jeździectwo to sport podwyższonego ryzyka, a zatem zachowanie zasad 
bezpieczeństwa jest absolutnym priorytetem.  

2. Warunkiem do wzięcia udziału w jeździe konnej jest złożenie u instruktora lub 
właściciela ośrodka, podpisanego „Oświadczenia jeźdźca” którego druk dostęp-
ny jest u kierownika Ośrodka i na stronie WWW Ośrodka. 

3. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie wypełniają i podpisują rodzice 
lub prawni opiekunowie.  

4. Zajęcia jeździeckie prowadzone są wyłącznie przez uprawnionych i 
przeszkolonych instruktorów jazdy konnej w miejscach do tego wyznaczonych. 
Korzystający są zobowiązani do przestrzegania zaleceń instruktora i obsługi 
stajennej.  

5. W czasie jazdy konnej zaleca się stosowanie kamizelki ochronnej, zaś 
stosowanie kasku ochronnego jest bezwzględnie nakazane. Ośrodek zapewnia 
podstawowy sprzęt jeździecki obejmujący wyposażenie konia i kaski dla 
jeźdźców. Zaleca się uczęszczanie na lekcje jazdy konnej w butach na gładkiej 
podeszwie, bryczesach lub innych spodniach niekrępujących ruchów oraz w 
rękawiczkach.  

6. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie ośrodka wyłącznie pod 
opieką rodzica /opiekuna/ lub instruktora. Młodzież powyżej 16 roku życia 
może przebywać na terenie ośrodka sama za zgodą rodzica /opiekuna/.  

7. Przed każdą lekcją jazdy konnej wymagane jest osobiste przekazanie przez 
rodzica opieki nad niepełnoletnim instruktorowi. 

8. Przywiązywanie koni w czasie przygotowania do jazdy dopuszczalne jest tylko w 
miejscach do tego wyznaczonych. Pozostawianie koni bez opieki jest 
niedozwolone. 

9. W czasie jazdy konnej wszyscy użytkownicy zobowiązani są do kulturalnego 
zachowania się na lonżowniku i placach treningowych. Wszyscy użytkownicy 
zobowiązani są do mijania się lewą ręką i ustąpienia pierwszeństwa na śladzie 
jeźdźcowi mijanemu z lewej strony.  

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

11. Pony Express – Jazda Konna zaleca uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o braku 
przeciwwskazań do udziału w zajęciach jazdy konnej oraz ubezpieczenie NNW. 

12. Pony Express – Jazda Konna  informuje a Klient przyjmuje do wiadomości i 
akceptuje, że: 



a. koń jest zwierzęciem płochliwym i nieprzewidywalnym, co może być 
przyczyną urazu, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. 

b. jazda konna oraz pozostałe aktywności związane z jazdą konną, są wy-
czynami sportowymi stanowiącymi potencjalnie niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń oraz śmierci zarówno osoby biorącej aktywny 
udział jak i osób postronnych. 

c. nawet doskonale wytrenowane konie są często nieprzewidywalne, a 
reakcje koni na ruch, przedmioty, osoby i zwierzęta są niemożliwe do 
przewidzenia i przez to potencjalnie niebezpieczne. 

 
§ 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.   

8. Korzystający z zajęć jazdy konnej wyrażają zgodę na wykorzystanie ich 
wizerunku na zdjęciach, filmach reklamowych i w mediach społecznościowych, 
w celach marketingowych ośrodka. Korzystający mogą zgłosić swój sprzeciw 
wobec wykorzystania ich wizerunku do celów marketingowych właścicielowi 
ośrodka.  

 
§ 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.  


