Regulamin organizacji treningów szkoleniowych w KJ BECKER SPORT
(obowiązuje w 2021 roku)
1. W Treningach szkoleniowych mogą wziąć udział osoby zarejestrowane jak i
niezarejestrowane.
2. Podczas treningu, na parkurze, czworoboku, może przebywać trener
3. Uczestnik w czasie określonym przez organizatora może poruszać się po parkurze,
czworoboku wg. zaleceń trenera
4. Przejazdy mogą być komentowane przez organizatora podczas ich trwania
5. Uczestnik ma prawo do dwóch przejazdów dzienne
6. Koń ma prawo do czterech przejazdów dziennie pod dwoma zawodnikami
7. Osoba zgłaszająca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zgłoszenie - odpowiednia
wysokość przeszkód zgodnie z umiejętnościami uczestnika, zgoda opiekuna prawnego
na udział osób niepełnoletnich
8. Czas przeprowadzenia i długość trwania przejazdów będzie zapewniała bezpieczne i
prawidłowe ich przeprowadzenie
9. Organizator zastrzega sobie prawo do skorygowania zgłoszenia uczestników, którzy
nie spełniają warunku posiadania odpowiednich umiejętności jeździeckich do
treningu na zgłoszonej wysokości przeszkód

Zalecenia i uwagi organizatora dotyczące bezpieczeństwa
Z uwagi na trudną sytuację, w której wszyscy się znajdujemy, prosimy
wszystkich obecnych na Parkurach szkoleniowych w KJ BECKER SPORT o
zachowanie zasad bezpieczeństwa i zdrowego rozsądku z
poszanowaniem innych osób.
1.
2.
3.
4.

Zaleca się noszenie maseczek zakrywających nos i usta
Uczestnicy podczas rozprężania i pobytu na parkurze nie muszą zakrywać ust i nosa.
Zaleca się odstęp między poszczególnymi osobami minimum 1,5 m
Organizator zapewni odpowiednią ilość środków dezynfekcyjnych i maseczek oraz
odpowiednią ich dostępność
5. Organizator zapewni odpowiednią ilość toalet
6. Organizator zapewni catering.

7. Zaleca się przybycie na trening bezpośrednio przed nim i opuszczenie terenu ośrodka
niezwłocznie po jego odbyciu
8. Zaleca się zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa określonych oficjalnymi
rozporządzeniami nie ujętymi w powyższym regulaminie
9. Zaleca się maksymalnie jednego luzaka do obsługi koni na jednego zawodnika
10.Organizator zapewni odpowiednią ilość miejsc parkingowych dla uczestników
treningu z zachowaniem odpowiednich odległości między pojazdami
11.Organizator zapewni oddzielne place (plac) do stępowania.
12.Na rozprężalni przedstartowej może znajdować się maksymalnie 8 koni
13.Na rozprężalni przedstartowej mogą znajdować się maksymalnie trzy osoby
przygotowujące uczestników z zachowaniem odpowiednich, bezpiecznych odległości

