
12. Při pníci s koňmi je ťeb vždy dodržovat Základní pravidla beryečnosti při
ošeřov:íní koní.

13. Na koni je zakináno jezdit pď vlivem ďkoholu, drog nebo jiných psychotropních

látek. Při ju;dě rckoni je zakazáno jist, pít, fikat, kouřit a telefonovat.

14. Pro sportovní účely jsou k dispozici juzdáEnab knůová Jízdárnra a hala Vstup
do těchto prostor je možrý po domluvě s majitelem statku nebo s cvičitelem.
Každý majitel č:i jezdec je povinen po svém koni uHízet trus.

15. Jezdci na koních mladší 18. let jsou povinni používat ochrannou jezdeckou přilbu,

při skokovém Eenink} jsou všichni jezdci bez rozdílu věku povinni používat

ochrannou j ezdeckou přilbu.

16. Všichni jezdcijsou povinni se chovď ohleduplně ke koním, k ostatrrím jezdcům'

kolemjdoucím a k okolní přírodě. Jezdci nakoních zdraví kolemjdoucí jako první.

17. Při jízdě mimo areál Statku je zakÉnémo jezdtt po polích a travnafých plochách.

Jezdí se pouze na veřejných komunikacích a cestách, ďe pokynů cvičitele.

18. Jezdci na koni musí bý vhodně oblečeni a vybaveni ochrann1imi pomuekami.

Každý jezdec musí mít jezdeckou přilbu, jezdecké boty nebo chapsy doplněné

kobíčkovou obuví s rovllou podražkou s podpatkem. Součástí výstroje jezlce
jsou pružré jezdecké kďhoty a tiko s ďouhým rukávem. Doporučují se rukavice.

Je zakázÁno nosit nráhrdelníky, ře'trzk!, nríramky' velké prsteny a jiné předměťy'

které by se mohly snadno zachsrttt na výstroji koně a tak jezdce zrarut.

19. Mytí koní je dovoleno pouze v mycím boxu. Kažtrýje povinen udržovat pořrídek

(smotat hadici, včas zastavit vodu atd.).

2l.Každýodvoz koně ze statku (závody,dovolená apod.) musí bý nahliíšen majiteli
Statku azapsándo Knihy o přemístění koní.

21. Majitel koně nebo jezdec je povinen šeťit vodou a elektrickou energií. Poslďní

' při odchďu ze společných prostor stríje musí zkontolovat zda jsou řádně

vypnuty elektrické spoťebiče a ž-e je vše poáasíruárro a uzaměeno, především
pak sedlovna.

22.Y celém arealu statku platí přísný zÍkazkorrfuní azacházeni s otevřeným ohněm.

23. Evakuace koní při vinriku mimořádné udiálosti řídí majitel Statku ostafuí
účastníci mimořádné udrálosti jsou povinni mu dle svych možrostí bý nápomocni


