
STÁJ A+L
PRAVIDLA PERMANENTEK PRO PONY A VELKÉ KONĚ    

+ POKYNY PRO JEZDCE A NÁVŠTĚVNÍKY STÁJE

- Platnost permanentek je 3 měsíce od první  hodiny zaznamenané v permanentce.

- Na hodiny,které nebudou vyčerpány ve stanoveném termínu nelze uplatňovat 

nárok!

- Jezdecký výcvik probíhá v pravidelných hodinách dle dohody s cvičitelem za 

jakéhokoliv počasí ( možno domluvit náhradní termín,pokud to umožní provozní 

podmínky stáje ),ale z tohoto důvodu máme permanentky na 3 měsíce cca 3 týdny pro 

Vás k ,,+" pokud tady nebudete -prázdniny,nemoc,atd... 

- V případě neúčasti na lekci ,,JV" je nutno informovat cvičitele !!!

- Za neomluvenou lekci minimálně 1 den předem se lekce počítá jako absolvovaná !!!

- Víkendové hodiny přes jezdeckou sezónu a zimní soustředění se budou posouvat a 

nahrazovat dle rozpisů sportovního kalendáře ČJF a provozních podmínek stáje.

- Jezdci jsou povinni se dostavit na ,,JV" minimálně 15 minut před začátkem lekce, 

připravit si a zkontrolovat ( pro případ poškození ) jezdeckou výstroj na koně + sebe ! 

Je nutné počítat s celkovým časem minimálně 2 hodiny +- ( koně chodí do výběhu a 

pokud je horší počasí a válí se),tak vše trvá samozřejmě déle.

- Jezdecká výstroj je povinná pro všechny jezdce !!! ( pro začátečníky a děti 

zapůjčujeme jezdeckou přilbu ) jinak stačí běžné sportovní oblečení - děti i v létě 

budou mít na voltiž pevnou uzavřenou obuv a na sedlo dlouhé kalhoty !!!

- JEZDCI A NÁVŠTĚVNÍCI STÁJE ,,JV" BUDOU SEZNÁMENI V 1. lekci S 

BEZPEČNOSTÍ PRÁCE U KONÍ !!!

- Všichni jezdci a návštěvníci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pokyny cvičitele a 

personálu,který je ve stáji !!! ( viz. BEZPEČNOST PRÁCE )

- Každý jezdec si sám zodpovídá za stav věcí na koně a přidělenou jezdeckou výstroj  

(čištění,postroje,atd... ) ztrátu či poškození si každý uhradí sám !!!    Toto se týká i 

ostatního vybavení stáje,jízdárny(nářadí,skokový materiál,atd...)

- Jezdci na velkých koních mají pravidelné služby 1x týdně na úklid stáje a úpravu 

jízdárny dle dohodnutých termínů + velké brigády ( seno,úklid ohrad,příprava na 

jezdecké akce, atd... )

                   


