
 

Zasady dotyczące przebywania na terenie Ośrodka Jeździeckiego 

Pałac Baborówko oraz zajęć  jazdy konnej w związku z COVID-19 

   

1. Zajęcia z jazdy konnej odbywać się będą w maksymalnie 6-osobowych grupach. 

2. Należy ograniczyć przyjazd osób towarzyszących do minimum. Osoby towarzyszące będą 
musiały pozostać w strefie parkingowej lub ograniczyć przemieszczenie się po terenie 
Ośrodka do wyznaczonych miejsc. Osoby biorące udział w zajęciach proszone są 
o przebywanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez instruktora. 

3. Należy zachować minimum 2 metry odległości od drugiej osoby. Podczas zajęć uczestnicy 
proszeni są o zachowanie maksymalnego odstępu od siebie.  

4. Kategorycznie zabrania się tworzenia zgromadzeń na terenie Ośrodka.  

5. Każda osoba przed przystąpieniem do zajęć (w tym czynności przygotowania konia do jazdy) 
musi umyć i zdezynfekować ręce. Środek do dezynfekcji znajdować się będzie w siodlarni, 
w toalecie w Kuźni oraz przed wejściem do stajni. 

6. W zajęciach jazdy konnej mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, u których nie występują 
żadne objawy charakterystyczne dla zakażenia COVID-19 oraz nie mające bezpośredniego 
kontaktu z osobą chorą, potencjalnie zakażoną lub przebywającą na kwarantannie. 

7. W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz uczestników zajęć, wszelkie istotne informacje 
dotyczące zdrowia należy niezwłocznie zgłaszać instruktorowi. 

8. Przebywanie na terenie stajni możliwe jest tylko 15 min. przed jazdą oraz 15 min. po 
zakończonej jeździe. 

9. Na terenie Ośrodka obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz nie obowiązuje 
wyłącznie podczas zajęć jazdy konnej (jeźdźcy na koniach). 

10. Każda osoba powinna mieć swój osobisty sprzęt do jazdy konnej, w szczególności kask, 
rękawiczki, palcat. W związku z obecną sytuacją nie ma możliwości wypożyczenia 
wskazanego sprzętu w Ośrodku oraz nie zaleca się pożyczania go od drugiej osoby. W celach 
bezpieczeństwa zaleca się również każdorazowo po jeździe pranie ubioru. 

11. Sprzęt dla konia wyznacza instruktor, który pod jego nadzorem należy pobrać z siodlarni.  

12. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie obowiązuje Regulamin Ośrodka 
Jeździeckiego Pałac Baborówko zamieszczony na stronie internetowej www.baborowko.pl. 

Szczegółowe informację dotyczące zajęć można uzyskać telefonicznie u naszych instruktorów. 

         Gospodarze Ośrodka

http://www.baborowko.pl

