PRAVIDLÁ JAZDECKÉHO KLUBU AGROCONTRACT
S TÝMITOTO PRAVIDLAMI SVOJIM PODPISOM SÚHLASÍ KAŽDÝ KLIENT
JAZDECKÉHO KLUBU

1. Členom JK môže byť každý kto absolvuje základný jazdecký kurz a má záujem o jazdecký
šport od 11 – 18 rokov so súhlasom rodiča, po podpise čestného prehlásenia rodičom, resp.
zákonným zástupcom a po podpísaní týchto pravidiel JK.
2. Členom jazdeckého klubu sa môže stať osoba staršia ako 18 rokov po absolvovaní
základného jazdeckého kurzu a po podpise pravidiel JK.
3.JK Agrocontract nezodpovedá za škody na majetku, zdraví ľudí a zvierat spôsobené koňom
pri neodbornej alebo neoprávnenej manipulácii s koňom a pri neoprávnenom vstupe do boxu,
alebo jazdiarne.
4. Členovia a ostatní klienti JK sú povinní dodržiavať zákaz fajčenia v budove stajne, zákaz
vodenia psov (v krajnom prípade len so súhlasom odborného personálu), zákaz nosenia
strelných zbraní a zábavnej pyrotechniky, a sú povinní rešpektovať pokyny trénera alebo
poverenej osoby. Po celý čas návštevy JK platí zákaz kŕmenia koní a prísny zákaz vstupu do
boxu a výbehu bez povolenia zamestnanca JK.
5. Členovia a ostatní klienti JK, ktorí si pozvú do areálu návštevu, sú povinní ohlásiť túto
skutočnosť zamestnancovi JK a oboznámiť návštevu s pravidlami JK.
6. Jazdec prichádza na čas svojej jazdy včas. V prípade neskorého neohláseného príchodu sa
hodina skracuje o omeškaný čas bez nároku na náhradu. Ďalej sa z organizačných dôvodov
každá dohodnutá neospravedlnená neprítomnosť zarátava do odjazdených hodín!
Ospravedlniť sa z hodiny jazdy alebo výcviku je možné minimálne deň vopred, okrem
zdravotných dôvodov.
7.Každý člen JK by mal mať primerané jazdecké oblečenie. Rodič je povinný zabezpečiť
dieťaťu vhodné oblečenie vrátane jazdeckej prilby a ochrannej vesty. Každý člen JK od 11 –
18 rokov musí počas jazdy na koni nosiť jazdeckú prilbu a ochrannú vestu. JK môže prilbu
a ochrannú vestu zapožičať, ale v prípade poškodenia je jazdec povinný nahradiť škodu
spôsobenú na majetku JK. Ak jazdec odmietne nosiť jazdeckú prilbu a ochrannú vestu,
nebude môcť prevádzkovú hodinu absolvovať.
8. Klient jazdeckého klubu, ktorý sa účastní jazdeckého výcviku, sa zaväzuje ukončiť ho do 6
mesiacov od absolvovania prvej hodiny. Pri nedodržaní tohto pravidla zvyšné hodiny výcviku
prepadajú.
9. Členovia ani klienti JK nesmú opustiť s koňom areál JK a výbeh určený na jazdenie.
10. Každý člen, majiteľ koňa a klient JK je povinný dodržiavať poriadok a čistotu (umyť po
sebe riad, použité jazdecké potreby vrátiť v pôvodnom stave na miesto, ...).

11. Všetci zamestnanci, členovia JK, majitelia koní a jazdci sú povinní správať sa slušne ku
všetkým zvieratám žijúcim v areáli a vyvarovať sa hluku hlavne pri koňoch ako aj ostatných
zvieratách.
12. Členovia JK a klienti, ktorí sa účastnia výcviku súhlasia s tým, že sa budú podieľať na
prácach súvisiacich so starostlivosťou o koňa a JK (čistenie, umývanie, kŕmenie, hnojenie,
ošetrovanie koní, udržiavanie areálu a pomocné práce) pri každej návšteve podľa pokynov
trénera, popr. poverenej osoby. Tým sa jazdec naučí nielen jazdiť a vybudovať si s koňom
vzťah, ale spozná jeho potreby a bude schopný sa o koňa postarať.
13. Každý majiteľ koňa a každý jazdec je povinný po svojom koňovi upratovať trus mimo
jazdeckých plôch a boxov.
14. Každá mimoriadna udalosť (návšteva väčšieho počtu ľudí, reklamná akcia a pod.) musí
byť vopred prejednaná s trénerom popr. poverenou osobou.
15. Člen jazdeckého klubu sa zaväzuje uhradiť mesačné členské, ktoré predstavuje ,,,, pred
začatím kalendárneho mesiaca, t. j. najneskôr do konca mesiaca predchádzajúceho. V
opačnom prípade bude člen z klubu vylúčený.
16. Tréner, zamestnanec alebo poverená osoba má právo s technických, organizačných alebo
iných príčin prijímať rozhodnutia a prípadne obmedzenia, ktoré nie sú obsiahnuté v týchto
pravidlách.
17. Porušenie týchto pravidiel môže mať za následok vylúčenie člena z klubu bez nároku
na pomernú časť zaplateného členského, ukončenie výcviku alebo ukončenie nájomnej
zmluvy s majiteľom koňa.

