REGULAMIN OŚRODKA REKREACJII HIPOTERAPII MAAG
1. Ośrodek jest udostępniony dla klientów od wtorku do niedzieli w godzinach 9.00-20.00.
2. Osoby przebywające na terenie ORiH MAAG nie mogą bez nadzoru instruktora lub osoby
upoważnionej:
● wchodzić na teren stajni i pomieszczeń gospodarczych
● otwierać boksów i wchodzić do nich
● zbliżać się do koni wypuszczonych na wybieg
● dokarmiać koni
● dotykać przewodów i „pastuchów” elektrycznych
● używać otwartego ognia.
3. Psy towarzyszące gościom ORiH MAAG muszą być prowadzone na smyczy i posiadać
aktualne szczepienia przeciw wściekliźnie.
4. Nie wolno straszyć koni.
5. Na terenie ORiH MAAG obowiązuje całkowity zakaz:
● używania klaksonu
● parkowania samochodów poza wyznaczonymi miejscami
● zaśmiecania terenu
● wchodzenia na maneż w trakcie zajęć.
6. W stajni obowiązuje bezwzględny zakaz:
● palenia tytoniu i używania otwartego ognia
● spożywania alkoholu
● biegania i hałasowania
● dokarmiania i głaskania koni bez zgody instruktorów lub właścicieli koni
● wsiadania i zsiadania z konia w stajni
● wsiadania na konia bez odpowiedniego nakrycia głowy (toczka lub kasku)
● przekładania tabliczek informacyjnych.
7. Pożyczony sprzęt stajenny ma zostać odłożony na wyznaczone miejsce.
8. Pozostawiony sprzęt prywatny zostanie schowany przez personel i może być odebrany za
„regulaminową” odpłatą.
9. Na terenie Ośrodka dzieci do lat 15 muszą przebywać pod opieką osób dorosłych.
10. Ubezpieczenie NW we własnym zakresie.
11. Osoby korzystające z usług oferowanych przez ORiH MAAG muszą przestrzegać poleceń
instruktorów oraz zobowiązane są do dbania o powierzony im sprzęt.
12. Wszystkie osoby przebywające na terenie ORiH MAAG zobowiązane są do przestrzegania
ostrożności i ogólnych zasad BHP.
13. Osoby przebywające na terenie Ośrodka prosimy o powiadomienie o wszystkich
zauważonych usterkach i nieprawidłowościach.
14. Jeśli pracownicy Ośrodka zauważą, że przez swoje nieodpowiednie zachowanie narażasz
ludzi lub zwierzęta na niebezpieczeństwo- mogą prosić Cię o zejście z konia, a nawet
o opuszczenie terenu Ośrodka.
Wszystkie powyższe zasady służą zapewnieniu miłego i bezpiecznego wypoczynku w Ośrodku MAAG
Zgody:
- Wykupując u nas jazdę dla siebie lub Twojego dziecka, akceptujesz tym samym warunki
- Regulaminu ORiH MAAG, jak również wyrażasz zgodę, aby Twoje dziecko jeździło u nas konno.
- Wykupując jazdę, wyrażają Państwo zgodę na publikację zdjęć z Państwa, bądź wizerunkiem dziecka w celach
reklamowych na stronie www.maagkielce.pl oraz na fanpage na Facebooku.
- Zgodnie z ustawą o danych osobowych RODO informujemy, iż Zarządcą Państwa danych osobowych jest Ośrodek Rekreacji
i Hipoterapii MAAG z siedzibą Kielce, ul. Ściegiennego 207. Dane wykorzystywane będą wyłącznie w celach reklamowomarketingowych.

Regulamin obowiązuje od 01.06.2018r

