
Załącznik do Zarządzenia nr 86 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  

z dnia 30 października 2019 r. 

 

 

REGULAMIN PENSJONATU DLA KONI 

W OŚRODKU JEŹDZIECKIM - STACJI  NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ 

KATEDRY HODOWLI I UŻYTKOWANIA KONI  

UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE 

 

Jeździectwo należy do grupy sportów wysokiego ryzyka i chociaż Ośrodek dokłada 

wszelkich starań by to ryzyko zminimalizować, należy liczyć się z możliwością wypadku. 

 

Konie to zwierzęta płochliwe w związku z powyższym na terenie Ośrodka należy 

zachować szczególną ostrożność. 

 

Nadrzędnym celem Ośrodka jest jego charakter dydaktyczny oraz kulturalno-

oświatowy. 

§1 

Postanowienia ogólne 

1.Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do każdej osoby przebywającej na 

terenie Ośrodka Jeździeckiego UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE, 

który działa na zasadach stacji naukowo-dydaktycznej przy Katedrze Hodowli i Użytkowania 

Koni Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zwanego w dalszej części regulaminu 

Ośrodkiem. 

2. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów i 

działalności badawczej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. 

3.Pensjonariuszem w rozumieniu postanowień regulaminu jest osoba, która zawarła z 

Ośrodkiem umowę pensjonatu. Przechowanie konia w Ośrodku możliwe jest tylko po 

zawarciu umowy pensjonatu. 

4.Każdy Pensjonariusz lub osoba upoważniona przez Pensjonariusza do użytkowania konia 

będącego w pensjonacie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, 

zasadami BHP i p.poż oraz do bezwzględnego stosowania się do postanowień w nich 

zawartych.  

5.Korzystanie z usług pensjonatu i przebywanie na terenie Ośrodka jest jednoznaczne z 

akceptacją regulaminu.  

6.Ośrodek zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane 

nieprzestrzeganiem regulaminu oraz poleceń personelu Ośrodka. Nieprzestrzeganie 

postanowień regulaminu przy wypadku kiedy zagrożone będzie dobro ludzi lub zwierząt 

stanowić może przyczynę rozwiązania umów pensjonatu w trybie natychmiastowym oraz 

prowadzić do wydalenia osoby z Ośrodka.  

7.Na terenie całego Ośrodka obowiązują zasady określone w „Kodeksie postępowania z 

koniem” Polskiego Związku Jeździeckiego. 

8. Nadrzędnym celem Ośrodka jest jego charakter dydaktyczny oraz kulturalno-oświatowy, w 

związku z czym Ośrodek zastrzega sobie prawo organizowania na jego terenie zajęć 

dydaktycznych dla studentów, zajęć nauki i doskonalenia jeździectwa, wycieczek 
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dydaktycznych, seminariów, zawodów i konsultacji jeździeckich oraz wszelkich aktywności 

mających na celu utrzymanie charakteru Ośrodka.  

9. Teren Ośrodka jest  monitorowany. Każdy, kto znajduje się na terenie Ośrodka wyraża 

zgodę na utrwalenie wizerunku przez Ośrodek. 

§2 

Sprawy organizacyjne 

1.Przebywanie na terenie Ośrodka oraz korzystanie z obiektów Ośrodka (w tym ujeżdżalni, 

stajni, siodlarni itp.) możliwe jest w godzinach od 6.00 do 21.00. Godziny mogą ulec zmianie 

ze względu na sytuacje losowe np. święta, urlopy itp. lub organizację imprez 

okolicznościowych. 

2.Przebywanie na terenie Ośrodka poza godzinami wyznaczonymi w pkt. 1§2 jest możliwe w 

sytuacjach wyjątkowych np. w związku z chorobą konia, transportem konia na zawody, 

wizytą lekarzy weterynarii, kowali itp., Zdarzenia te muszą być każdorazowo wcześniej 

zgłaszane i  uzgadniane z personelem Ośrodka.   

3.Koń zostanie przyjęty w pensjonat po przedłożeniu przez Pensjonariusza zaświadczenia od 

lekarza weterynarii o stanie zdrowia konia, wraz z potwierdzeniem wykonanych szczepień 

(od szczepienia bazowego) oraz odrobaczania oraz po okazaniu paszportu konia. Do 

pensjonatu przyjmowane będą tylko konie zdrowe.  

4.Koń może być przywieziony na teren Ośrodka po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny 

przyjazdu. Koń nie możne zostać wyprowadzony ze środka transportu przed okazaniem 

dokumentów, o których mowa w pkt 3§2. 

5.Koń po wyprowadzeniu ze środka transportu zostanie poddany oględzinom w zakresie stanu 

zdrowia przez personel Ośrodka. Z oględzin sporządzony zostanie protokół. Ośrodek 

zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Konia w przypadku stwierdzenia objawów infekcji 

(np. wypływ z nozdrzy, oczu, kaszel, choroby skórne nie opisane przez lekarza weterynarii 

jako niezakaźne).  

6.Przyjęty do pensjonatu koń może być wprowadzony wyłącznie do boksu wskazanego przez 

personel Ośrodka. Pensjonariusz nie ma prawa korzystać z innych boksów niż  boks 

wskazany, ani udostępniać wskazanego boksu osobom trzecim.  

7.Każdy koń po przyjęciu do pensjonatu zostanie odrobaczony przez personel Ośrodka, przy 

czym koszt odrobaczenia pokrywa właściciel. 

8.Ośrodek zastrzega sobie prawo do organizowania na jego terenie zajęć dydaktycznych dla 

studentów, zawodów jeździeckich, konsultacji szkoleniowych, zorganizowanych lekcji w 

ramach szkółki jeździeckiej, a Pensjonariusz przyjmuje do wiadomości, że może prowadzić to 

do ograniczeń w zakresie korzystania z infrastruktury Ośrodka.  

 

§3 

Obowiązki osób przebywających na terenie Ośrodka 

1.Na terenie Ośrodka obowiązuje zakaz palenia, spożywania alkoholu i środków 

odurzających.  

2.Psy i inne zwierzęta mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko, jeżeli są na uwięzi. Osoba, 

która przyprowadziła zwierzę jest za nie odpowiedzialna.  

3. Zabrania się parkowania samochodów na traktach komunikacyjnych, w pobliżu wejść do 

stajni, na place treningowe, wybiegi, itp. 
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4.Osoby małoletnie, mogą przebywać na terenie Ośrodka tylko pod opieką osób pełnoletnich. 

5.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Ośrodka zobowiązane są do zachowania w 

sposób nieuciążliwy dla innych osób oraz do unikania zachowania mogącego spłoszyć konie. 

6.Na terenie Ośrodka obowiązuje dbałość o porządek. 

7.Zachowania takie jak zbliżanie się do koni, wchodzenie na teren stajni, boksów, pastwiska 

lub wybiegi dla koni, wyprowadzanie koni z boksu przez osoby nie będące Pensjonariuszami 

lub użytkownikami koni są dozwolone tylko w przypadku uzyskania uprzedniej zgody 

Ośrodka. 

8.Zakazane są zachowania takie jak:  

• pozostawienie osiodłanego konia bez opieki,  

• przywiązywanie koni do miejsc do tego nie przeznaczonych, 

• stosowanie przemocy wobec konia, 

• jazda konna w miejscach do tego nie wyznaczonych, 

• wjazd wierzchem na koniu na korytarz stajni, 

• przywiązywanie konia za wodze, 

• bieganie oraz krzyki na terenie Ośrodka. 

       przechodzenie z końmi przez miejsca wyznaczone jako ciągi dla pieszych 

       pozostawienie sprzętu, pak jeździeckich, worków z paszami w miejscach do tego nie 

wyznaczonych  

 

10.Zabrania się Pensjonariuszom prowadzenia jakiejkolwiek działalności zarobkowej na 

terenie Ośrodka, ze szczególnym uwzględnieniem zarobkowego udostępniania koni osobom 

trzecim oraz prowadzenia jazd. Szkolenie jeździeckie na terenie Ośrodka mogą prowadzić 

jedynie pracownicy Ośrodka oraz instruktorzy i trenerzy posiadający licencję szkoleniowca 

PZJ. 

11.Każdy Pensjonariusz zobowiązany jest do wpisania na tabliczce konia na boksie 

aktualnego numeru kontaktowego do osoby za konia odpowiedzialnej. 

 

§4 

Jeździectwo i użytkowanie koni 

1.Ośrodek nie odpowiada za wypadki związane z jeździectwem i obsługą koni oddanych w 

pensjonat. 

2.Za zachowania konia odpowiada jego właściciel lub użytkownik.  

3.Konia oddanego w pensjonat może użytkować Pensjonariusz bądź osoba wskazana przez 

niego na piśmie. Zmiana osoby upoważnionej do użytkowania konia jest możliwa jedynie 

poprzez pisemne poinformowanie kierownika Ośrodka o takiej zmianie. W przypadku braku 

powiadomienia personel Ośrodka ma prawo zabronić użytkowania konia.  

4.Pensjonariusz lub osoba przez niego upoważniona ma obowiązek zapewnienia koniowi 

bieżącej opieki. W przypadku planowanej nieobecności w stajni trwającej dłuższej niż 5 dni 

Pensjonariusz jest zobowiązany do wyznaczenia tymczasowego opiekuna konia (informacja 

wyłącznie drogą pisemną). 

5.Ośrodek nie sprawuje nadzoru nad przebiegiem treningów jeździeckich na koniach 

oddanych w pensjonat.  
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6.Jeździć konno na terenie Ośrodka mogą osoby pełnoletnie, a także małoletni, pod opieką 

instruktora lub osoby dorosłej. Za zachowania małoletniego odpowiedzialny jest rodzic lub 

opiekun prawny. 

7. Każda osoba, zobowiązana jest do jazdy w odpowiednim stroju jeździeckim, przy czym 

bezwzględnie obowiązuje konieczność używania kasku z trzypunktowym systemem zapięcia. 

Dzieci do ukończenia 15 lat obowiązane są do jazdy w kamizelce ochronnej na treningach 

skokowych.  

8. Jazda konna pod wpływem alkoholu lub innych podobnie działających środków jest 

zabroniona.  

9.Pensjonariusz ma prawo korzystać z dwóch krytych ujeżdżalni oraz ujeżdżalni zewnętrznej 

w godzinach dostępności Ośrodka, za wyjątkiem godzin w których prowadzone są zajęcia 

dydaktyczne dla studentów oraz pozostałe zajęcia organizowane przez Ośrodek. Informacja o 

godzinach, w których ujeżdżalnie są wyłączone z dostępu dla Pensjonariuszy znajduje się na 

tablicy ogłoszeń w pawilonie dydaktycznym.  

10.Lonżowanie koni dozwolone jest tylko w miejscu do tego przeznaczonym. Obowiązuje 

bezwzględny zakaz puszczania koni luzem w ujeżdżalniach.  

11.Czyszczenie konia, jego siodłanie oraz wszystkie prace przy nim wykonywane odbywają 

się w wyznaczonych do tego stanowiskach lub boksach. Po wykonanych zabiegach 

pielęgnacyjnych akcesoria do pielęgnacji koni należy odłożyć na przeznaczone dla nich 

miejsce. Przed boksami nie może pozostawać sprzęt, pudełka itp.  

12.Pensjonariusz lub użytkownik konia zobowiązany jest do posprzątania po koniu jego 

odchodów pozostawionych na użytkowanym placu, drodze na plac, w stajni lub w 

pomieszczeniach gospodarczo-sanitarnych.  

13.Jeżeli podczas jazd na koniu użytkowane są cavaletti lub przeszkody, należy je posprzątać 

po przeprowadzonym treningu w wyznaczone do tego miejsce.  

14.Po treningu na lonży lub w korytarzu Pensjonariusz zobowiązany jest do przywrócenia 

właściwego stanu podłoża. 

15.Wszelkie uszkodzenia w infrastrukturze Ośrodka należy natychmiast zgłosić personelowi 

Ośrodka. Za zniszczenie elementów wyposażenia placów treningowych podczas jazd 

odpowiada Pensjonariusz. 

16.Osobom korzystającym z usługi pensjonatu oraz użytkującym konia zaleca się wykupienie 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC oraz od następstw nieszczęśliwych 

wypadków – NNW.  

§5 

Wypuszczanie koni na wybieg 

1.Ośrodek zastrzega sobie, iż pouczył Pensjonariusza o ryzykach związanych z 

wypuszczaniem koni na wybieg. Wypuszczanie koni na wybieg odbywa się na wyłączne 

ryzyko Pensjonariuszy.  

2.Pensjonariusz lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do wypuszczania konia na 

wybiegi i pastwiska wyznaczone przez personel Ośrodka w godzinach 8.00-14.00. 

Wypuszczanie koni w innych godzinach jest możliwe jedynie w przypadkach szczególnych, 

po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą Ośrodka. 
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3.Na życzenie Pensjonariusza koń może zostać wypuszczony na wybieg, pastwisko przez 

personel Ośrodka, przy czym Ośrodek nie zapewnia i nie odpowiada za 

zakładanie/zdejmowanie derek, ochraniaczy i innych akcesoriów. 

4.Pensjonariusz, którego koń ma być wypuszczany na wybieg ma obowiązek zapewnić 

koniowi  kantar stajenny. Konie nie posiadające kantara nie będą wyprowadzane na wybieg. 

 

§6 

Opieka nad końmi 

1.Pensjonariusz zobowiązany jest do regularnego szczepienia, odrobaczenia konia oraz dbania 

o należyty stan zdrowia zwierzęcia oraz do okazania na żądanie obsługi Ośrodka aktualnych 

zaświadczeń o wykonanych sczepieniach i odrobaczeniu. Wszelkie choroby koni muszą 

zostać zgłoszone personelowi Ośrodka niezwłocznie. Pensjonariusz ma obowiązek 

zapewnienia obsługi weterynaryjnej koniowi wykazującemu objawy choroby. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku personel Ośrodka ma prawo wezwać lekarza weterynarii na 

koszt Pensjonariusza. 

2.W Ośrodku obowiązuje obligatoryjne odrobaczanie koni na koszt Pensjonariusza min. 2 

razy w roku, tj. jesienią i wiosną. Konie odrobaczane są zbiorowo, w terminie wyznaczonym 

przez kierownika Ośrodka. O terminie odrobaczania Ośrodek powiadomi Pensjonariuszy 

poprzez wywieszenie ogłoszenia w budynku stajni.  

3.Rozczyszczanie, kucie, i inne zabiegi pielęgnacyjne zapewnia koniowi pensjonariusz na 

własny koszt.  

4.Karmienie koni oraz ścielenie w boksie wykonywane jest przez personel Ośrodka. 

Dokarmianie koni paszą oraz dościelanie ściółką będącą własnością Ośrodka jest 

bezwzględnie zakazane. 

5.Obowiązuje zakaz użytkowania koni chorych, kulawych, w niedostatecznej kondycji 

fizycznej. 

6.Obowiązuje zakaz przeciążania koni, bicia koni, złego traktowania koni. W przypadku tego 

typu naruszeń personel Ośrodka ma prawo zgłosić ten fakt do odpowiednich organów, w tym 

wykorzystać nagrania z monitoringu.  

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1.W przypadku naruszania regulaminu, Ośrodek ma prawo udzielić kary upomnienia, a w 

sytuacji rażącego naruszania zasad wypowiedzieć umowę pensjonatu w trybie 

natychmiastowym. 

2.W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

prawa.   

3.Postanowienia niniejszego regulaminu stanowią integralną część umów zawartych z 

osobami korzystającymi z usług Ośrodka.  

4.Ośrodek zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w regulaminie dla zapewnienia zdrowia 

i bezpieczeństwa osób, zwierząt i sprzętu na jego terenie. W przypadku wprowadzenia zmian 

do regulaminu użytkownicy stajni będą o tym fakcie poinformowani drogą mailową, 

dodatkowo zmiany będą wywieszone na terenie stajni na tablicy ogłoszeń. 

 


