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REGULAMIN POBYTU w „Stajni Celinów”
1. Na terenie Stajni obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu i innych środków 

odurzających. Osoby niestosujące się do w/w zostaną usunięci z terenu Stajni.

2. Dzieci oraz opiekunowie muszą bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez personel 

Stajni.

3. Przed rozpoczęciem bloku tematycznego tj. pogadanka w stajni + oprowadzanki na koniach dzieci oraz 

opiekunowie zaznajamiani są z zasadami bezpiecznego przebywania w stajni oraz obcowania z końmi i 

są zobowiązani do przestrzegania tych zaleceń. Podstawowe zasady to:

• dzieci poruszają się w zorganizowanych grupach pod opieką personelu Stajni;

• zakaz biegania i krzyczenia w obecności koni;

• zakaz samodzielnego podchodzenia do koni, podchodzić można tylko w personelem Stajni;

• zakaz samodzielnego wchodzenia na padok jeździecki;

• o każdej nieprawidłowości lub wypadku należy natychmiast zawiadomić personel Stajni;

4. Dzieci w trakcie pobytu na terenie Stajni muszą mieć założone twarde obuwie pełne (zakryte palce) 

typu sportowego lub turystycznego. Dzieci nie spełniającego w/w wymogu nie zostaną dopuszczone do 

oprowadzanek na koniach.

5. W czasie jazdy konnej każde dziecko ma założony kask ochronny na głowę. Dzieci, które nie będą 

chciały założyć kasku ochronnego wymogu nie zostaną dopuszczone do oprowadzanek na koniach.

6. Opiekunowie dzieci (nauczyciele) zobowiązani są do pełnienia opieki nad dziećmi, ze swoich grup w 

trakcie pobytu na terenie Stajni.

7. Należy przestrzegać porządku i czystości na terenie Stajni. 

8. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w oznakowanym miejscu na drzwiach wejściowych do stajni 

od strony dziedzińca;

9. Gaśnica p-poż znajduje się: 1- przy drzwiach wejściowych do budynku stajni od strony dziedzińca, 2 - w 

altanie przy ognisku. Punkt zbiorczy w przypadku ewakuacji wyznaczony został przy bramie wjazdowej 

na teren Stajni.

10. W razie potrzeby zawiadomić: pogotowie ratunkowe – 999, policję – 997, straż pożarną – 998, lub 

numer alarmowy - 112.
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