
 

     REGULAMIN  PRZEBYWANIA  NA TERENIE  STADNINY  KONI  BIAŁKA 

 

 

 

1. Każda osoba odwiedzająca SK Białka oraz uczestnik zajęć z końmi odbywających się 

na terenie stadniny jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem oraz 

postępować zgodnie z regulaminem. 

2. Nieprzeczytanie regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 

3. Przebywanie na terenie SK Białka bez zgody osoby upoważnionej (Kierownik , 

koniuszy, pracownicy stajni nr 1 i 2 ) jest zabronione. 

4. Do obiektów stadniny można wejść po uprzednim uzyskaniu zgody osoby 

odpowiedzialnej od poniedziałku do piątku w godz.9.00-15.00, w weekendy po 

wcześniejszym uzgodnieniu lub w czasie trwania zajęć nauki jazdy konnej pod 

opieką instruktora (stajnia nr1 i nr2). Dla osób odwiedzających dostępne są stajnia 

nr1 i nr2.  W czasie przebywania klaczy na pastwiskach dopuszcza się przejście 

wyznaczonymi drogami do pastwisk ale z zachowaniem wszelkich zasad 

bezpieczeństwa. 

5. Osoby korzystające z lekcji jazdy konnej, pensjonatu dla koni oraz odwiedzający 

zobowiązani są do korzystania z parkingu dla gości znajdującego się przed bramą 

wjazdową do stadniny. Na terenie stadniny obowiązuje zakaz poruszania się 

pojazdów za wyjątkiem pracowników stadniny i zaopatrzenia.  

6. Wszystkie osoby przebywające na terenie stadniny i terenie przyległym 

zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i PPOŻ oraz do stosowania się do 

poleceń i uwag osób odpowiedzialnych ( instruktorów , pracowników stadniny). 

Powyższe dotyczy również członków LKS Białka jak też osób utrzymujących własne 

konie na terenie stadniny.  

7. Na terenie Stadniny Koni Białka obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu i  

palenia papierosów (poza wyznaczonym miejscem)  

8. We wszystkich stajniach obowiązuje całkowity zakaz otwierania boksów, bram 

pastwisk oraz dokarmiania zwierząt 

9. Należy zachowywać się spokojnie aby nie płoszyć zwierząt a przede wszystkim nie 

biegać i nie krzyczeć aby nie straszyć koni. 

 



10. Małe dzieci przebywające na terenie stadniny powinny zawsze być pod opieką osób 

dorosłych : rodziców lub opiekunów. Od osób niepełnoletnich wymagana jest 

zgoda rodziców na uczestniczenie w zajęciach z jazdy konnej oraz oświadczenie, że 

nie ma przeciwwskazań do uprawiania rekreacyjnej jazdy konnej. 

11. Osoby przebywające na terenie stadniny w towarzystwie psów są zobowiązane do 

prowadzenia ich na smyczy. Psy ostre i agresywne powinny mieć również kaganiec. 

12. W przypadku samowolnych działań niezgodnych z regulaminem całkowita 

odpowiedzialność spoczywa na osobie wykonującej takie działania. 


