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REGULAMIN UCZESTNICTWA W SZKOLENIU/KONSULTACJACH NA TERENIE STAJNI ISKRA 

1. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Stajnię ISKRĘ, lecz 

musimy pamiętać o zagrożeniach, które niosą ze sobą treningi z udziałem koni.  

2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie 18 roku życia lub, w przypadku osób 

niepełnoletnich, pisemna zgoda rodzica lub pełnoprawnego opiekuna z czytelnym podpisem oraz 

z dokładną datą pobytu osoby. 

3. Stajnia ISKRA jako organizator nie ponosi odpowiedzialności za  kontuzje, skaleczenia, złamania 

oraz ewentualny wypadek konia i jeźdźca w trakcie oraz poza treningami i wykładami w dniach 

odbywania się szkolenia. 

4. Uczestnik szkolenia/konsultacji nie odpowiada za szkody wyrządzone przez konia, chyba że 

powstały one na skutek rażącego zaniedbania ze strony właściciela konia, inaczej uczestnika 

szkolenia/konsultacji jeździeckich. 

5. Organizator Stajnia ISKRA posiada wszelkie niezbędne polisy ubezpieczeniowe OC, jednakże 

zaleca się wykupienie imiennej polisy NNW obejmującej jazdę konną dla osób biorących udział w 

szkoleniu.  W przypadku osób niepełnoletnich rodziców zobowiązuje się do ubezpieczenia swoich 

dzieci. Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na 

terenie stadniny. 

6. Uczestnik szkolenia/konsultacji ma obowiązek trenować na koniu w kasku/toczku z 

trzypunktowym zapięciem. Niezależnie, czy w trakcie, czy poza treningami obejmującymi 

szkolenie. 

7. Uczestnik szkolenia/konsultacji jest zobowiązany dbać o porządek w obrębie boksu w którym 

znajduje się przywieziony przez siebie koń.  

8. Doba hotelowa dla koni wynosi 30 zł. W cenę wliczone jest siano, słoma, owies, woda i miejsce 

dla konia (boks). 

9. Stajnia ISKRA jako organizator szkolenia/konsultacji nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne 

kradzieże. 

10. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wpłata zadatku w wysokości 200 zł na konto: 25 1140 

2004 0000 3902 7648 2646 (mBank) 

Stajnia ISKRA - Jakub Gossa 

Łąkowa 19, 82-400 Sztumskie Pole 

11. Przesłanie karty zgłoszenia z potwierdzeniem wpłaty zadatku na adres email: 

instruktor@stajniaiskra.pl 

12. W szkoleniach/konsultacjach trwających dłużej jak jeden dzień uczestnik zobowiązany jest do 

wynajęcia pokoju w Pensjonacie ISKRA: 

• pokój 1-osobowy - 80 PLN/doba (ze śniadaniem) 

• pokój 2-osobowy - 130 PLN/doba (ze śniadaniem) 

• pokój 3-osobowy - 195 PLN/doba (ze śniadaniem) 

• pokój 4-osobowy - 260 PLN/doba (ze śniadaniem) 

Wyżywienie (oferujemy wyżywienie dla wegan, wegetarian i osób, które nie mogą spożywać 

różnego rodzaju pokarmów z różnych powodów): 

• obiad dwudaniowy + deser - 35 PLN 

• kolacja (na ciepło) - 25 PLN 

 


