Obowiązuje od 10 stycznia 2019

Regulamin użytkowania koni klubowych
I

Konie klubowe użytkowane są według harmonogramu jazd obejmującego
następujące zajęcia:
1. Szkółki jeździeckie i jazdy doszkalające.
2. Kursy przygotowawcze i treningi do Powszechnej Odznaki Jeździeckiej.
3. Treningi przed zawodami,
4. Jazdy indywidualne
5. Zajęcia z hipoterapii
6. Zajęcia wynikające z realizowanych przez Klub projektów, programów i umów
7. Jazdy w ramach szkoleń i kursów
8. Jazdy doskonalące dla instruktorów
9. Jazdy realizowane w ramach zadań Sekcji Kawaleryjskiej LKJ „Ostroga”
10.Konie na jazdy doskonalące dla instruktorów wyznacza każdorazowo instruktor
etatowy klubu

II Zmiany w harmonogramie jazd mogą być dokonywane za zgodą Zarządu
III Zajęcia połączone z elementami skokowymi mogą odbywać się na koniach
wyznaczonych przez Dyrektora Klubu po zatwierdzeniu Zarządu
IV Konie klubowe mogą uczestniczyć w stałych zajęciach skokowych dwa razy w
tygodniu
V O doborze koni dla jeźdźców na zawody i egzaminy decyduje szkolący jeźdźca
instruktor w porozumieniu z Dyrektorem Klubu i przedstawicielem zarządu.
VI Decyzję o wyłączeniu konia z jazd i jego leczeniu oraz ponownemu
użytkowaniu podejmuje Dyrektor klubu za zgodą Zarządu
VII Podstawowym dokumentem użytkowania konia jest zeszyt w którym
wpisywane są wszystkie rodzaje jazd. Na jego podstawie prowadzone są
dzienniki zajęć wynikających z projektów i programów
VIII Zarząd LKJ „Ostroga” może swoje uprawnienia delegować na wybranego przez
siebie przedstawiciela sprawującego jednocześnie nadzór nad przestrzeganiem
niniejszego regulaminu.
IX Zasady korzystania z wytypowanych koni do doszkalania przez instruktorów.
1.Konie przeznaczone do doszkalania przez instruktorów wyznacza instruktor
etatowy w porozumieniu z dyrektorem Klubu
2.Każdorazowa jazda na takim koniu musi być zgłoszona i uzgodniona z
instruktorem etatowym.
3.Instruktorzy prowadzący zajęcia na terenie LKJ Ostroga zobowiązani są do
dbania o porządek i czystość w stajni i siodlarni.
4.Instruktorzy są odpowiedzialni za sprzęt jeździecki używany na
prowadzonych przez siebie zajęciach. Dbają o jego czystość i stan
techniczny. O zaistniałych usterkach bezzwłocznie informują instruktora
etatowego lub dyrektora Klubu.
Przyjęto uchwałą Zarządu nr 11/I/2019 na posiedzeniu w dniu 08.01.2019.
aktualizowano uchwałą Zarządu nr 19/VII/2019 z dnia 27.07.2019

