Az istálló rendje és nyilatkozat
Kaposvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpont

1. Az istálló területére csak a személyzet kíséretében lehet belépni.
2. A lovak menekülő állatok, akik a számukra ismeretlen dolgoktól megijedhetnek, ezért
minden körülmények között tartsuk be a szakszemélyzet viselkedésre vonatkozó
kéréseit. Az egyébként szelíd ló is haraphat, rúghat, ha megijesztik és elfutni nem tud!
Éppen ezért kérjük a szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy gyermekeik ne
kiabáljanak, futkossanak és hangoskodjanak az istálló környezetében és az istállóban,
mert ezek a lovak nyugalmát megzavarják és az éppen lovagló személyek biztonságát
veszélyeztetik. Gyermekeik viselkedéséért a szülők felelősek! A kutyával érkező
vendégeket nem áll módunkban fogadni az istálló területén.
3. Az Önök biztonsága érdekében a lovak közvetlen közelében csak a személyzet
tudtával és felügyeletével lehet tartózkodni.
4. A lovak csapatban élő állatok, az egyedek között hierarchia áll fenn, így a karámba
vagy legelőre való belépés veszélyes lehet a viselkedésüket nem ismerő ember
számára. Ezért kérjük, ne menjenek be közéjük a karámba vagy a legelőre, etetési
időben pedig az istállóba sem. Kérjük, hogy kizárólag a személyzet által megjelölt
helyeken sétáljon és várakozzon.
5. Az istállóban és környékén tilos a dohányzás. Kérjük, hogy a hulladékot a kijelölt
tárolókba szíveskedjenek elhelyezni. Lovaglás közben kérjük, mellőzzék a rágózást,
cukorka és nyalóka szopogatását és a dohányzást!
6. A lovak emésztési rendszere igen érzékeny, könnyen megbetegedhetnek. Ezért az
állatok egészsége érdekében a lovakat etetni csak a személyzet engedélyével és
felügyeletével lehet, kizárólag almával, répával, vagy a lovas boltokban kapható
jutalomfalatokkal!
7. A lovagláshoz megfelelő lovat/szamarat a szakszemélyzet választja ki. Lóra csak a
megfelelő egészségi állapotú személy ülhet. Lovagolni csak a szakszemélyzet
jelenlétében lehet.
8. A lovagláshoz a 18 év alattiak számára kötelező a kobak viselése, melyet kérésre
biztosítunk, és ajánlott a védőmellény is.
9. Kérjük, hogy lovagláshoz megfelelően öltözzön: sima talpú bőrcipő, hosszú szárú
nadrág (lehetőleg nem farmer), nem túl bő felső/póló/pulcsi/kabát, az időjárástól
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függően esőkabát. A lovagláskor ne viseljen gyűrűt, nyakláncot, lógós fülbevalót,
karkötőt! A megfelelő lovasruházat hiányából eredő sérülésekért a lovas vagy a szülő
a felelős.
10. Az istálló tavasszal, ősszel és télen reggel 8 órától délután 16 óráig fogad vendégeket,
nyáron 18 óráig.
11. Vendégeink ruháikra, lovas felszerelésükre, valamint egyéb értékeikre önállóan
felügyelnek. A gazdaság területéről elveszett értékekért felelősséget nem vállalunk,
kivéve, ha azokat megőrzés céljából a lovásznak vagy más azt üzemeltető által
megbízott személynek átadták.
12. Kérjük, vegye tudomásul, hogy a lovaglás/szamaragolás veszélyeket is rejthet
magában, minek során a legszelídebb lóval, a leggondosabb személyzet és a legjobb
felszerelés ellenére is történhetnek balesetek. Mi mindent megteszünk ezek
elkerülésére, ám teljesen kizárni nem lehet őket. A lovarda eszközeit és szolgáltatásait
mindenki csak saját felelősségére használhatja.
13. A lovarda nem vállal felelősséget az esetleges sérülésekért. 18 év alattiak gyermek
csak írásos szülői hozzájárulással ülhet lóra, melyért a felelősséget a szülő vállalja.
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nyilatkozom, hogy az istálló házirendjét elolvastam, elfogadom és betartom, a kellő
tájékoztatást megkaptam. A lovaglás veszélyeit megértettem, saját felelősségemre
lovagolok/gyermekem lovaglásáért a felelősséget én vállalom. A lovarda területén, illetve
lovaglás során az istálló rendjének, ill. a személyzet utasításának be nem tartásából
esetlegesen bekövetkező baleset után sem anyagi, sem egyéb kártérítési igénnyel nem lépek
fel.
Bőszénfa, 201

lovas/szülő aláírása
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