REGULAMIN WARSZTATÓW
Organizatorem warsztatów jest właściciel stajni Siedlisko Rudki – Krystian Trzaskacz.
Uczestnicy warsztatów przebywają pod opieką instruktora w godzinach 9.00 – 16.00. Rodzice
/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczny dojazd dziecka do Stadniny i jego powrót.
Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłoszenia odbioru dziecka u instruktora. W przypadku,
gdy dziecko odbiera inna osoba niż rodzic/opiekun, rodzic/opiekun jest zobowiązany zgłosić
powyższy fakt instruktorowi. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka, rodzic/opiekun
zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie. Odbieranie dzieci powinno nastąpić nie później
niż do godziny 16.
Uczestnicy warsztatów zobowiązani są posiadać strój jeździecki tj.:
• długie spodnie,
• pełne buty z płaską podeszwą,
• kask jeździecki (do wypożyczenia na miejscu).
Uczestnicy warsztatów mają prawo do:
• udziału we wszystkich atrakcjach oferowanych przez organizatora,
• korzystania ze wszystkich sprzętów oraz materiałów niezbędnych do realizacji programu
warsztatów,
• spokojnego wypoczynku.
Uczestnicy warsztatów mają obowiązek:
• bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora,
• przestrzegać ramowego programu dnia,
• brać udział w realizacji programu warsztatów,
• szanować mienie, pomoce dydaktyczne i sprzęt jeździecki,
• zgłaszać instruktorowi wyjście po zakończeniu zajęć (w przypadku samodzielnego powrotu)
• zachowywać się grzecznie i kulturalnie.
Samowolne oddalenie się od instruktora, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,
niewykonywanie poleceń instruktora, nieprzestrzeganie regulaminu będzie karane
upomnieniem, naganą, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w warsztatach.
Za szkody wyrządzone przez dziecko na mieniu Ośrodka lub innych uczestników warsztatów,
odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie. Rodzice zobowiązują się do pokrycia kosztów
ewentualnych szkód podczas warsztatów.
Warunki uczestnictwa w warsztatach:
• prawidłowo wypełniona karta kwalifikacyjna,
• podpisanie regulaminu warsztatów,
• pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zajęciach z jazdy
konnej
• złożenie oświadczenia o odbiorze dziecka,
• dokonanie wpłaty za warsztaty w siedzibie lub na konto.
Ze względów organizacyjnych nie ma możliwości zmiany zadeklarowanego w formularzu
zgłoszeniowym terminu warsztatów, chyba że organizator wyrazi na to zgodę.
Uczestników warsztatów obowiązuje Regulamin Siedliska Rudki.
Za cenne rzeczy (telefony komórkowe, pieniądze, tablety itd.) oraz inne (np. odzież lub sprzęt
jeździecki) przyniesione przez dzieci na warsztaty organizator nie odpowiada.
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