Vnitřní řád Hiporehabilitace Krapet z.s.
1. Při příchodu do areálu je povinností každého člena ohlásit svůj příchod cvičiteli nebo jiné pověřené osobě a respektovat jejich pokyny.
2. Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která
za dítě zodpovídá.
3. V nepřítomnosti cvičitele nebo jiné pověřené osoby není člen oprávněn vstupovat do volné stáje
či do výběhu, ani jakýmkoliv způsobem manipulovat s koňmi. Hrozí nebezpečí úrazu!
4. Ke koním lze přistupovat pouze se svolením cvičitele, jiné pověřené osoby, majitele, případně v
jejich doprovodu.
5. Jsem si vědom, že nejsem v karanténě či jinak nemocný a nepřišel/a jsem do styku s lidmi, které
by měli či nešířil/a nemoci či infekce.
6. Pro výcvik i hipoterapii je důležité být zdrávý!
7. Otevírací doba: po – pá od 7.00 do 18.00
8. V době provozu hipoterapie se chováme velmi klidně a nerušíme danou lekci terapie. V případě,
že probíhá výcvik součastně s hipoterapií přizpůsobíme výcvik s ohledem na bezpečnost ostatních
osob na jízdárně a okolí.
9. Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, neplašíme zvířata a
nekrmíme je. Při manipulaci s koňmi je důležitá vhodná pevná obuv (!NE sandále, pantofle!) a
nenosit šperky. Hrozí nebezpečí úrazu!
10. Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat pravidla pro zajištění bezpečnosti: dostatečná
vzdálenost, před přistoupením ke koni ho oslovit, nepřistupovat ke koni zezadu, chováme se
klidně a neběháme okolo koní!!!
11. Pro výcvik jezdce je nutná vhodná výstroj: jezdecká přilba, vysoké jezdecké boty nebo jezdecké
polobotky a chapsy, pružné jezdecké kalhoty nebo přiléhavé kalhoty, svršek s dlouhým rukávem.
12. Všichni jezdci jsou povinni mít vždy při jízdě na koni přilbu, do 16 let bezpečnostní vestu (obojí
je k zapůjčení v areálu), mít sepnuté vlasy do culíku a nenosit šperky (např. dlouhé náušnice,
velké prsteny, řetízky, . . . ).
13. Jezdecký sport se řadí mezi rizikové sporty. Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci
a pravidelní jezdci měli dokončené očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i
úrazové pojištění. Jezdecký výcvik a jízda na koni jsou provozovány na vlastní nebezpečí.
14. Případné zranění člena, koně či poškození jakékoliv části z výstroje na koně je nutné okamžitě
ohlásit cvičiteli nebo pověřené osobě.
15. Členové Hipo Krapet se zavazují respektovat pokyny cvičitele nebo jiné pověřené osoby na
jízdárně, v terénu, ve stájích či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo
při činnostech souvisejících s aktivitami Hipo Krapet.
16. V celém areálu je osobám mladším 18ti let zakázáno kouřit a požívání alkoholických nápojů.
Osoby starší 18ti let mohou kouřit jen na vyhrazených místech.
17. Je důležité dodržovat pořádek a čistotu – koní, jezdecké výstroje, nářadí, stáje a celého areálu
Hipo Krapet.
18. Zákaz volného pobíhání psů! Pod pokutou 1 000 Kč
19. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické,
hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny cvičitele, osoby jím pověřené, nebo podmínky
stanovené pro provoz stáje a jezdeckého areálu.
20. Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření pořadatele
a řídit se pokyny pořadatelské služby.
21. Nenosit sebou drahé věci čí šperky. Za své věci si zodpovídá každý sám.
22. Do areálu Hipo Krapet nepatří přilehlá stáj s býky a sklad na seno. Tam platí přísný zákaz
vstupu!
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23. Vstup na dětské hřiště je na vlastní nebezpečí.
24. Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah
Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící
nebezpečí.
Ohlašovny na tel. číslech:

PRVNÍ POMOC 155
HASIČI 150
POLICIE 158
VETERINÁŘ 777130183 MVDr. K. Píhová

MAJITEL AREÁLU 608526080 Markéta Petřičková
25. Všechny osoby pohybující se v areálu Hipo Krapet jsou povinny řídit se tímto řádem.

V Dyníně dne 1.1.2016

________________________
Majitel areálu
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