RAD PROVOZU STAJE
1.

Je nu&ré dodržovat ústně nebo písemně sdělené be4pečnostnípokyny a další
podmínky provozu stríje. Porušení tohoto řrádu můŽe mit za nrásledek ukončení
n{emní smlouvy s majitelem koně a ,Álrazvshrpu do areiílu Statku Hubíles (dríle
jen Statku).

) Kaž,da osoba

staÍku je povinna dodrŽovat bezpďnostní,
protipožr{rní,zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny
majitele arerálu a podmínky stanovené pro pÍovoz stríje a jezdeckého areálu.

3.

4.

z;držnjícíse

v areálu

Při příchodu do areiálu Statku je povinností každéosoby ohlrásit se u majitele
aretálu nebo jÍm pvěřené osoby či u wíčitelea respektovat jejich pokyny.
Vstup do provozrích prostor areálu, které bezprosfredně nesouvisí s ustíjením
a pohybem koní a pečío ně, je zakérzžlr., Ystup do šaten je povolen pouzc jejich
opnívněrrým uávatelůrrr. ostanrÍm osobrám pouze v doprovodu opnívněných
uávatelů.

Kďdému majiteli koně je přidělena šatrískříňka a propůjčonklíčod sedlovny.
I<aždý je povinen důsledně zamykatt5rto prostory.
6.

Majitel koně pl'ně zodpovídá za svého koně a to

iv

případě' že s koněm

manipuluje jiruá osobq kůenímá k tomuto plnou moc od majitele koně.

7. Ke

koním lze přisfupovat jen se svolením majitele koně nebo cvičitele, případně
v jejich doprovodu. Vstup do stríjových boxů, sprchy, jízdfuny a výběhů, pokud
jsou v nich umístěrri koně, je bez těchto osob zakázán. Ilrozi ncbczpeči úrazu!

8. Ve stíjícha ph
nebo

9. Při

,

je nutné chovat se klidně, neběhat' nekřičet
jinak plďit koně. Bez soulrlasu majitele je zakár;árrra koně krmit.
zasbáz;eni s koňmi

manipúaci s koňmi ve

str{ji,

při místovárrí,čištěníapod. jsou všichni koně

ruváZimi na ohlávce.

je nutné koně dostatďně hlasitě oslovit a přisfupovat
k němu zásadně z jeho levé strany. Na volném prostanství nikdy nepřistupovat
ke koni zezada.

10. Před přistoupeďm ke koni

1l. Kuň se vodí ásadně na uzdečce nebo na vodícíohlávce s udiďern. Koně můŽe
vodit jen osoba řádně poučená a zacvičerrrí.Jeden člověk můŽe vést vždy
jenjednoho koně.

