
 
REGULAMIN SEKCJI JEŹDZIECKIEJ RADUSZYN 

 
§ 1 

Sekcja jeździecka działa w oparciu o statut Stowarzyszenia kultury fizycznej Klubu Jeździeckiego 
Raduszyn, regulaminu sekcji oraz wewnętrznych regulaminów Stajni Raduszyn. 

 
§ 2 
 

Celem działalności sekcji jeździeckiej jest szkolenie jeźdźców w wieku od 10 do 15 lat, na 
wszystkich poziomach umiejętności oraz wytworzenie klimatu motywacyjnego, skupiającego się na 
celach (konkretnych zadaniach), stawianiu ucznia w centrum nauki, promowaniu współpracy, 

uwzględniając indywidualne postępy oraz wkładany wysiłek. 
 
§ 3 
 

Warunkami przynależności do sekcji jeździeckiej są: 
 

- złożenie deklaracji o przyjęcie do sekcji, akceptacja Zarządu Klubu na podstawie opinii instruktora; 
- chęć rozwijania swoich umiejętności i jej praktyczna realizacja poprzez aktywne uczestnictwo w 

zajęciach szkoleniowych; 
- zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych); 
- przestrzeganie poleceń instruktora sekcji; 
- kultura osobista i zdyscyplinowanie; 

- zaliczenie szkolenia bhp oraz zasad bezpiecznego obchodzenia się z koniem; 
- uzyskiwanie satysfakcjonujących ocen z nauki w szkole; 

- systematyczne opłacanie wszelkich opłat wprowadzonych statutem i regulaminem sekcji jeździeckiej. 

 
§ 4 

Każdego członka sekcji bezwzględnie obowiązuje Kodeks Postępowania z Koniem PZJ. 
 
§ 5 

Treningi prowadzone są wyłącznie przez instruktora sekcji jeździectwa zatrudnionego przez 
Gospodarstwo Rolne Urszula i Kazimierz Kosakowscy – Raduszyn 4, 62-095 Murowana Goślina 

 
§ 6 

-osoby niepełnoletnie nie mają prawa dosiadać konia bez opieki instruktora. 
 
§ 7 

. Wszelka nieusprawiedliwiona nieobecność na treningach będzie pociągała za sobą kary 
dyscyplinarne, do usunięcia z członkostwa sekcji włącznie. 

 
§ 8 

Indywidualne reprezentowanie barw Klubu Jeździeckiego Raduszyn na zawodach jeździeckich zarówno 
na terenie Klubu jak i na zawodach zewnętrznych odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody 

instruktora sekcji. 
 
§9 

Jeźdźcy w sekcji jeździeckiej powinni posiadać odpowiedni sprzęt i ubiór jeździecki. Pod rygorem 
niedopuszczenia do treningów, sprzęt ten i ubiór winny spełniać wymogi objęte przepisami BHP. 

(możliwość bezpłatnego wypożyczenia kasku / toczka) 
 

  § 11 (na razie raczej niemożliwe…) 
W razie posiadania wystarczających środków finansowych, instruktor sekcji w porozumieniu 

z właścicielami Klubu składa wniosek do Prezesa Klubu o dofinansowaniu wyjazdów poszczególnych 
jeźdźców 

W pozostałych przypadkach wyjazdy na zajęcia szkoleniowe i zawody odbywają się na koszt 
jeźdźców. 

 
§ 12 

Zasady korzystania z obiektów Stajni, sprzętu oraz regulamin stajni określone są w osobnych 
dokumentach „Regulamin użytkowania pomieszczeń i stajni klubowych pozostających w dyspozycji 

Sekcji 
Jeździeckiej Stowarzyszenia kultury fizycznej Klubu Jeździeckiego Raduszyn”) 

 



§ 13 
Jeźdźcy sekcji mają obowiązek: 

-brać czynny udział w szkoleniach jeździeckich organizowanych przez sekcję, 

-wypełniać powierzone funkcje organizacyjne w imprezach organizowanych przez sekcję. 
 
§14 

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu przewiduje się następujące kary dyscyplinarne 
nakładane przez instruktorów prowadzących trening lub jazdę: 

-upomnienie; 
-usunięcie z treningu; 

-zawieszenie w prawach członka sekcji jeździeckiej na czas do rozpatrzenia sprawy przez Zarząd. 
 
§15 

Opłaty muszą być uregulowane z góry do 10 dnia miesiąca u instruktorów – w Klubie mamy zamiar 
odejść od miesięcznych opłat na rzecz kwartalnych, może w sekcji też warto od razu w Etn sposób… 

 

 

 

 

Zgoda rodziców na jazdę konną 

 

……………………………………                                     

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

( imię, nazwisko rodzica/ opiekuna oraz tel.) 

 

 

Wyrażam zgodę aby moje dziecko …………………………………………………. 

uczęszczało na zajęcia jazdy konnej  w ramach sekcji jeździeckiej Klubu 

Raduszyn. Zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z uprawiania jeździectwa i 

następstw nieszczęśliwych wypadków z nim związanych. Oświadczam, że moje 

dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w w/w zajęciach. 

                                                         

       ………………………………………………… 

         (podpis rodzica/opiekuna) 

 


