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Regulamin Pracowni Hodowlanej 
prowadzonej przez: 

Bonifraterską Fundację Dobroczynną 

Zakład Aktywności Zawodowej 
     Konary 21, 32-040 Świątniki Górne 

 
1. Bonifraterska Fundacja Dobroczynna Zakład Aktywności Zawodowej w 

Konarach, w skrócie BFD-ZAZ prowadzi Pracownię Hodowlaną w ramach której 
prowadzona jest terapia przez pracę osób niepełnosprawnych oraz świadczone 
są usługi w zakresie jazdy konnej, hipoterapii i  prowadzony jest pensjonat dla 
koni. 

 
2. Teren Pracowni Hodowlanej to stajnia i pomieszczenia socjalno-gospodarcze, ujeżdżalnia, pastwiska, wybiegi, tereny 

zielone, oraz las i pola uprawne. 
 
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie BFD-ZAZ i Pracowni Hodowlanej oraz osoby korzystające z jazd 

rekreacyjnych i prywatni właściciele koni zdają sobie sprawę i akceptują podstawowy cel i metody funkcjonowania 

Pracowni Hodowlanej jakimi są praca i terapia w nim osób niepełnosprawnych ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności.  

 

4. Wszelkie prace i czynności wykonywane na terenie Pracowni Hodowlanej wykonywane są w przeważającej większości 
przez osoby niepełnosprawne. Opiekę nad nimi sprawuje instruktor-terapeuta BFD-ZAZ.  Do osób niepełnosprawnych 

należy zwracać się z odpowiednim szacunkiem i zrozumieniem dla nich i dla ich pracy. Ważne uwagi  i sugestie 

służące poprawie warunków, a także  jakości świadczonej  przez nich pracy powinny być zgłaszane w pierwszej 
kolejności bezpośrednio osobie pełniącej dyżur w Pracowni Hodowlanej wedle aktualnego grafiku, a  następnie 
instruktorowi-terapeucie lub kierownictwu BFD-ZAZ.  

 

5. Pracownia Hodowlana czynna jest w okresie wiosenno-letnim w  godzinach: Poniedziałek - Piątek 7:30-21:30, 
Sobota, Niedziela 7:30-20:30. W okresach jesienno-zimowych: Poniedziałek, Czwartek, Piątek 7:30-20:30. Wtorek, 
Środa  7:30-21:00, Sobota, Niedziela 7:30-20:30. Pracownia zastrzega sobie prawo do zmiany godzin 

funkcjonowania. 
 

6. Wszystkie osoby przebywające i posiadające konie na terenie Pracowni Hodowlanej zobowiązane są znać, akceptować  
oraz przestrzegać niniejszy regulamin wraz z załącznikami, oraz stosować się do zasad BHP i przeciw pożarowych 
oraz stosować się do uwag kierownictwa i pracowników Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej-Zakład Aktywności 
Zawodowej. 

 

7. W przypadku nie stosowania się do powyższego zapisu za jakiekolwiek obrażenia, Bonifraterska Fundacja 
Dobroczynna - Zakład Aktywności Zawodowej, nie ponosi odpowiedzialności. 

 

8. Surowo zabrania się wchodzenia do Pracowni Hodowlanej  z otwartym ogniem oraz palenia go w otoczeniu 

zabudowań.  
 

 

9. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pracowni  Hodowlanej obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu 
oraz środków odurzających.  

 

10. Każda osoba przebywająca na terenie Pracowni  Hodowlanej zobowiązana jest do przestrzegania porządku i czystości 
na jego terenie.  

 

11. Osoby korzystające z jazd rekreacyjnych, prywatni właściciele koni  oraz instruktorzy jazdy konnej zobowiązani są do 
przestrzegania porządku i czystości na  całym terenie podlegającym Pracowni Hodowlanej. Zobowiązani są również do 
posprzątania po swoim koniu oraz uporządkowania swojego sprzętu jeździeckiego. 

 

12. Konie w okresie wiosennym oraz jesienno- zimowym wypuszczane są na pastwiska po g.8:00, a sprowadzane do 

stajni po g.14:00. W okresie letnim natomiast konie sprowadzane są do stajni po g. 18:00. Godziny wypuszczania i 
sprowadzania koni mogą ulec zmianie w wyniku złych warunków atmosferycznych lub gdy bieżąca sytuacja na terenie  
Pracowni Hodowlanej tego wymaga. 

 

13. Prywatni właściciele koni zobowiązani są do respektowania i przestrzegania zasad oraz terminów szczepień i 

odrobaczania koni wyznaczonych przez BFD-ZAZ 
 

14. Konie wypuszczane są na pastwiska z podziałem na trzy grupy: konie prywatne, konie kontuzjowane   i wracające do 
zdrowia oraz konie BFD-ZAZ.  
 

 

15. Bez wiedzy i zgody pracownika BFD-ZAZ nie wolno wchodzić na teren Pracowni Hodowlanej.  
 

 

16. W Pracowni Hodowlanej obowiązuje bezwzględna cisza, nie wolno biegać, krzyczeć przy koniach oraz robić 

gwałtownych ruchów płoszących konie. Przebywając przy koniach lub jeżdżąc na nich należy pamiętać, że koń jest  
zwierzęciem płochliwym oraz do końca nieprzewidywalnym. 

 

17. Bez wiedzy i zgody pracownika BFD-ZAZ zabrania się wchodzenia na teren Pracowni Hodowlanej ,a w szczególności 
zabrania się wchodzenia do stajni, podchodzenia do koni, karmienia, klepania, wypuszczania ich z boksów oraz jazdy 

na ujeżdżalni. 
 

18. Przy wyprowadzaniu i wprowadzaniu koni, należy zachować szczególna uwagę,  ze względu na bezpieczeństwo innych 
osób znajdujących się na terenie Pracowni Hodowlanej. 
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19. Psy uczestników jazd lub osób odwiedzających 
teren Pracowni Hodowlanej muszą być trzymane 
na smyczy i pozostawać na zewnątrz budynków. 

 

20. Karmienie koni odbywa się w zależności od pory 
roku 2 lub 3x dziennie: rano 7:30, w południe 15:00 oraz wieczorem 
20:30/okres wiosenno-letni/, 20:00/okres jesienno-zimowy/. W porze 

karmienia osoby postronne nie powinny znajdować się w stajni. 
 

21. Miejsca dla wszystkich koni przewidziane są w boksach. O rozmieszczeniu koni 
w boksach decyduje Kierownik BFD-ZAZ lub osoba przez niego wyznaczona. 

 

22.  W razie umyślnego, lub wynikającego z niedbalstwa, okaleczenia lub 
oszpecenia konia, uszkodzenia sprzętu jeździeckiego, pomieszczenia bądź 

urządzeń Pracowni Hodowlanej, sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za 
wyrządzoną szkodę. 

 

23. Rzeczy osobiste na czas jazdy muszą być przechowywane w szatni, przy czym niewskazane jest przynoszenie ze sobą 
rzeczy wartościowych - za ich zaginięcie BFD-ZAZ nie ponosi odpowiedzialności. 

 

24. Zajęcia jazdy konnej odbywają się na terenie Pracowni Hodowlanej BFD-ZAZ oraz Konwentu OO. Bonifratrów w 
Konarach oraz w okolicznym terenie. 

 

25. Zajęcia jazdy konnej prowadzi Instruktor posiadający stosowne uprawnienia i/lub osoba posiadająca odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie. 

 

26. W zajęciach mogą uczestniczyć: w hipoterapii oraz w przejażdżkach konnych dzieci od lat 3,  
w jazdach konnych grupowych lub indywidualnych dzieci od lat 6 jeśli Instruktor stwierdzi gotowość dziecka do 

udziału w tej formie zajęć, pod warunkiem, że nie istnieją przeciwwskazania do uprawiania jazdy konnej (w razie 
wątpliwości niezbędna jest konsultacja lekarska).  

 

27. Do uczestnictwa w zajęciach jazdy konnej dopuszczone są wyłącznie osoby, które zakupiły i podpisały karnet którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zapoznali się z Załącznikiem nr 4- Podstawowe zasady 
jeździeckie, oraz z Załącznikiem nr 3 – Cennik. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub 

inny ustawowy opiekun, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.  
 

28. Instruktor i/lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie ocenia umiejętności jeździeckie jeźdźca oraz 
podejmuje decyzję odnośnie rodzaju jazdy (przejażdżka, lonża,  jazda indywidualna lub grupowa na ujeżdżalni lub w 
terenie). 

 
29.  Wykaz obowiązków uczestnika jazdy konnej indywidualnej lub grupowej. 
 

a/ Ze względu na konieczność przygotowania konia do jazdy, każdy uczestnik powinien przychodzić do stajni co 
najmniej 30 min. przed umówioną godziną jej rozpoczęcia. Czas jazdy liczy się od umówionej godziny. Jazda, która z 
winy uczestnika zajęć rozpocznie się z opóźnieniem, jest krótsza o czas opóźnienia. W razie spóźnienia, Instruktor  

i/lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczeni ma prawo nie przydzielić konia w danym dniu, 
 

b/Przygotować do jazdy konia przydzielonego mu przez Instruktora i/lub osobę posiadająca odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. Przygotowanie do jazdy obejmuje: wyczyszczenie konia, założenie mu siodła i ogłowia, dopasowanie 
strzemion do wzrostu jeźdźca. Jeżeli prowadzący zajęcia stwierdza, że koń został źle przygotowany do jazdy, 
uczestnik zajęć zobowiązany jest dokonać poprawek. Czas poświęcony na dokonanie poprawek wlicza się w czas 

jazdy.  Ww. czynności wykonywane są pod nadzorem Instruktora i/lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 

 

c/Nosić strój zgodny z wymogami bezpieczeństwa: specjalne nakrycie głowy (kask, toczek),  obuwie umożliwiające 
bezpieczną jazdę konną, na niezbyt grubej, gładkiej podeszwie, z niewielkim obcasem, spodnie chroniące nogi przed 

otarciami oraz rękawiczki zabezpieczające dłonie przed otarciami, 
 

d/Po zakończeniu jazdy zadbać o konia, na którym jeździł, stosując się do poleceń Instruktora i/lub osoba 
posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Może to oznaczać np. przekazanie konia innej osobie lub  
odprowadzenie go do stajni i wykonanie czynności związanych z rozsiodłaniem: zdjęcie siodła, zdjęcie ogłowia, 

umycie wędzidła, odniesienie używanego sprzętu do siodlarni, roztarcie konia słomą, sprawdzenie stanu kopyt, 
e/Uczestnik winien w czasie zajęć wykonywać starannie polecenia Instruktora i/lub osoba posiadająca odpowiednią 
wiedzę i doświadczenie  i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie, innych jeźdźców i koni. 
Uczestnik jazdy jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia przez niego poleceń prowadzącego. 

Do szkód zalicza się: kontuzje uczestnika jazdy, kontuzje koni, uszkodzenie sprzętu, 
 

f/W czasie jazdy bez potrzeby nie prowadzić rozmów. Jeżeli polecenie wydane przez Instruktora jest niejasne, należy 
go zapytać o wyjaśnienia, 
g/Swoim zachowaniem nie spłoszyć innych koni, znajdujących się w tym czasie i miejscu pod innymi jeźdźcami. 

 
22.Pracownia Hodowlana BFD-ZAZ  zapewnia uczestnikom zajęć: 
 

a) odpowiednio przygotowane konie rekreacyjne (przygotowane głównie do pracy z dziećmi), 
 

b) podstawowy sprzęt jeździecki (siodło, ogłowie), 
 

c) teren przygotowany do jazdy konnej wraz z potrzebnym sprzętem treningowym, 
 

   d) opiekę Instruktorską i/lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
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e) zaplecze socjalne (natrysk, w.c.). 
 

23.  Pracownia Hodowlana BFD-ZAZ nie zapewnia 
uczestnikom zajęć ubrania ochronnego, wyjątkiem są 
toczki/kaski udostępnione początkującym, którzy 
jeszcze nie posiadają własnych. Osoby nieposiadające 

odpowiedniego obuwia i odzieży jeździeckiej, przystępują do jazdy na własną 

odpowiedzialność.  
 

24.  Terminy zajęć ustalane są indywidualnie z uczestnikami. Zapisy na konkretny 
termin przyjmuje Instruktor i/lub osoba posiadająca odpowiednią wiedzę i 

doświadczenie. 
 

Grafik prowadzonych jazd grupowych i jego zmiany można obserwować na 
aktualnej  stronie BFD- 

ZAZ www.bonifratrzy.pl/bfd lub na facebooku -stajnia na zielonej konary, a także do czasu wygaśnięcia na  stronie 
www.konie.konary.pl 

 

25. Zmiana ustalonego terminu jazdy jest możliwa najpóźniej w dzień poprzedzający umówione zajęcia, jeżeli zajęcia 
dobywają się rano. Natomiast w przypadku zajęć popołudniowych, odwołanie jazdy możliwe jest najpóźniej do 
godziny 9.00 rano w dniu odbywania się zajęć. Opłata za zajęcia, które nie odbyły się w ustalonym terminie z 
powodu nieobecności osoby zapisanej, które nie zostały odwołane zgodnie z regulaminem, nie podlega zwrotowi, 

ani nie jest zaliczana na poczet kolejnych jazd. 
 

26. Zajęcia mogą być odwołane przez Instruktora  na 2 godziny przed ich rozpoczęciem ze względu na złe warunki 
pogodowe. W przypadku gwałtownych zmian pogodowych, zagrażających bezpieczeństwu jeżdżących, możliwe jest 

odwołanie lub skrócenie jazdy w każdym momencie. W taki przypadku opłata za zajęcia nie przepada, a czas w 

przypadku skróconej jazdy, zostaje przeniesiony na następną. 
 

27. Jazda rekreacyjna grupowa, oraz jazdy indywidualne trwają 50 min.  
 

28. Instruktor ma prawo odwołać jazdę po jej rozpoczęciu w przypadku, gdy stan zdrowia konia uniemożliwia odbycie 
się jej. Wówczas zajęcia przekłada się na inny - uzgodniony z instruktorem - termin.  
 

29. Podczas wyjazdu na zawody odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie ponoszą ich prawni opiekunowie.  
W przypadku osób niepełnoletnich, za ich dojazd do ośrodka/stajni, ich czas przebywania na terenie stajni oraz 
powrót do domu, odpowiada prawny opiekun. BFD-ZAZ nie ponosi odpowiedzialności za osoby przebywające na 
terenie Pracowni Hodowlanej przed i po jeździe.  

 
30.       Z usług Pracowni Hodowlanej mogą korzystać jedynie te osoby, które akceptują poniższe podpunkty i są:  

a/ świadome zagrożeń związanych z końmi i  jazdą konną, oraz nieodpowiednim strojem jeźdźca, uczestniczącego 

w zajęciach jeździeckich (np. upadek, kopnięcie, ugryzienie, poważne urazy- złamania, zwichnięcia, wstrząśnienie 
mózgu, utrata życia i zdrowia).  

 
b/nie mają medycznych przeciwwskazań do jazdy konnej.  

 
c/ zdają sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka  i zagrożeń związanych z jazdą konną w  terenie i uczestnictwem w 

rajdach konnych, a w szczególności ze zwiększonym ryzykiem ulegnięcia poważnemu wypadkowi oraz ryzkiem 
utraty życia i zdrowia.  
 
d/ akceptują fakt iż, w razie jakiegokolwiek wypadku lub urazu oświadczają, iż nie będą pociągać Ośrodka oraz 
jego pracowników i osób prowadzących jazdy konne do odpowiedzialności prawnej i finansowej.  
 
e/ przyjmują do wiadomości, iż zajęcia prowadzone są przez instruktorów jazdy konnej i/lub  i/lub osoba 

posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
 
f/ akceptują fakt, iż w zajęciach uczestniczyć może przeszkolony wolontariusz, który prowadzi konia, prowadzi 
lonżę i pomaga w czyszczeniu i oporządzeniu konia oraz pomaga wykonywać ćwiczenia na koniu.  
 
g/ Wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych dla potrzeb Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej-

Zakład Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz zgadzam się na wysyłanie materiałów reklamowych 
związanych z ofertą wyżej wymienionych organizacji. 

31. 
Integralna część Regulaminu stanowią następujące załączniki: Załącznik Nr 1-Karnet , Załącznik Nr 2-
Oświadczenie-Karta jeźdźca niepełnoletniego, Załącznik nr 3 - Cennik opłat, Załącznik nr 4- Podstawowe zasady 
jeździeckie. 

 
32.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2014 
        
    
 

http://www.bonifratrzy.pl/bfd

