
(miejscowość)..................., dn. …...............................

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA PROGRAMU KRAINA IHAHA
lub RODZICA/OPIEKUNA UCZESTNIKA, KTÓREMU WYKUPIONO FAKULTATYWNIE

JAZDĘ KONNĄ

Informujemy o obowiązku wyrażenia zgody na zajęcia z jazdy konnej, które są obarczone
ryzykiem zaistnienia nieszczęśliwych wypadków takich jak: złamania, potłuczenia, otarcia,
zwichnięcia, siniaki itp. Z uwagi na ten fakt, prosimy o wypełnienie poniższego druku. W
przypadku braku wyrażenia zgody, Uczestnik nie będzie dopuszczony do jazdy na koniach.

OŚWIADCZENIE

Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/zgody* na Uczestnictwo mojego dziecka

….........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

w jeździe konnej na obozie w Radowie Małym.

….........................................................................................................................
(czytelny podpis rodziców / opiekunów)

*niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE RODZICA / OPIEKUNA UCZESTNIKA PROGRAMU R
OLKOWO-ODLOTOWO lub HULAJNOGOWO-ODLOTOWO

W związku z wewnętrznymi regułami bezpieczeństwa ustalonymi przez Organizatora
obozu, informujemy o obowiązku zezwolenia rodzica lub opiekuna dziecka na uczestnictwo
w jeździe na rolkach/hulajnodze. Z uwagi na ten fakt, prosimy o wypełnienie oświadczenia.
W przypadku braku wypełnionego oświadczenia Uczestnik nie zostanie dopuszczony do
udziału w zajęciach programowych.

OŚWIADCZENIE
Wyrażam/Nie wyrażam* zgodę/zgody* na Uczestnictwo mojego dziecka

….........................................................................................................................
(imię i nazwisko)

w jeździe na rolkach lub hulajnodze (w tym także na skateparku) na obozie w Radowie
Małym.

….........................................................................................................................
(czytelny podpis rodziców / opiekunów)

*niepotrzebne skreślić
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem bezpiecznej jazdy konnej* i/lub
regulaminem bezpieczeństwa udziału w zajęciach rolkowych/hulajnogowych*.
*niepotrzebne skreślić

WYDRUKUJ TYLKO JEDNĄ STRONĘ TEGO DOKUMENTU. STRONA DRUGA MA
CHARAKTER INFORMACYJNY



REGULAMIN BEZPIECZNEJ JAZDY KONNEJ

1. nie podchodzić do konia od tyłu bez uprzedniego zwrócenia na siebie jego uwagi głosem.
2. prowadzać konia należy iść po jego lewej stronie, trzymając przy pysku wodze, uwiąz
lub lonżę. Wolna część lonży/ uwiązu ma być trzymana lewą ręką jeźdźca, nie może wlec
się po ziemi ani być wokół ręki okręcona. Wodze koń ma mieć zawieszone na szyi.
3. prowadząc kilka koni osoby muszą zwrócić uwagę na odstępy - minimum długość 1
konia.
4. dosiadać konia i zsiadać z niego należy w sposób zalecany przez instruktora.
5. Podczas jazdy w zespole nie najeżdżać na konia poprzednika, mijać się tylko po lewej
ręce, ustąpić miejsca na obwodzie placu osobie poruszającej się szybszym ruchem lub
wykonującej bardziej skomplikowane ćwiczenie (chyba, że instruktor zaleci inaczej).
Pierwszeństwo ma także osoba wykonująca zestaw ćwiczeń nad osobą wykonującą
ćwiczenie pojedyncze oraz osoba najeżdżająca na przeszkodę - nad wszystkimi
pozostałymi.
6. siedząc na koniu nigdy nie wypuszczać wodzy z rąk. W razie konieczności zatrzymania
konia i poprawienia czegokolwiek - najpierw poinformować instruktora, następnie wykonać
to wewnątrz placu - nigdy na obwodzie ani na linii przeszkody!
7. podczas jazdy w terenie nie wyprzedzać czołowego, przekazywać głośno jego polecenie
osobom znajdującym się z tyłu zastępu. Złamanie zakazu może zostać poddane "karze
honorowej" - np. zakup 5kg marchwi dla konia:)
8. zarówno przed osiodłaniem konia, jak i po zejściu z niego sprawdzić starannie stan
rzędu jeździeckiego, w szczególności rzemieni policzkowych, wędzidła i przystuł / popręgu.
Zawsze po jeździe myjemy wędzidło!
9. niezwłocznie informować instruktora o zauważonej niebezpiecznej sytuacji, nagłym złym
samopoczuciu jeźdźca lub konia.
10. za porządek na placu treningowym odpowiada instruktor lub osoba przez niego
wyznaczona.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA UDZIAŁU W ZAJĘCIACH
ROLKOWYCH/HULAJNOGOWYCH

1. Aby rozpocząć jazdę na rolkach/hulajnodze nałóż odpowiedni strój w postaci: kasku,
ochraniaczy na kolana, łokcie i nadgarstki.
2. Postępuj zgodnie z wytycznymi i wskazówkami, które na bieżąco przekazuje Ci
instruktor.
3. W trakcie zajęć prowadzonych poza ośrodkiem, nie oddalaj się od grupy.
4. Każdą niedyspozycję zgłoś instruktorowi jazdy na rolkach/hulajnodze.
5. Zadbaj o wystarczającą ilość wody do wypicia podczas treningu.




