
REGULAMIN WACHT

1. Wachty, czyli dyżury Członków Klubu w Ośrodku, są podstawową formą 
odpracowania składki członkowskiej i trwają cały rok szkolny -  od 1.09 do 30.06.

2. Zapisu na wachtę dokonuje się w terminie 1-15. 09. każdego roku. /Zapis w terminie 
późniejszym jest możliwy tylko za zgodą Wachmistrza danej wachty./

3. W wachtach mają obowiązek uczestniczyć osoby będące na karnetach 
rocznych stażowych. / Ich aktywność w tej formie pracy dla Klubu jest dla Zarządu 
podstawą do pozytywnego rozpatrzenia ich podań o członkostwo w Klubie / .

4. Warunkami uczestnictwa w wachtach są:
- wpisanie się na listę wacht i uzyskanie aprobaty wachmistrza dyżurnego
- zapoznanie się z obowiązującym na terenie Ośrodka regulaminami
- posiadanie aktualnych badań lekarskich
- złożenie przez dzieci i młodzież do lat 18-tu pisemnej zgody rodziców, 

na uczestnictwo w wachtach
5. Prawa uczestnika wachty:

- korzystanie z jazdy konnej  w ramach wachty – nieodpłatnie, pod okiem 
instruktora

- możliwość uczestnictwa w dodatkowej wachcie wraz z jazdą konną, za zgodą 
dyżurującego Wachmistrza

- korzystanie z pomieszczeń wachtowych
- pierwszeństwo w korzystaniu z imprez organizowanych przez Klub oraz 

korzystanie ze zniżek w ewentualnych opłatach za nie
- Instruktorzy mogą jeździć konno poza swoją wachtą bez podejmowania 

dodatkowej pracy, za zgodą Wachmistrza danej wachty
6. Obowiązki uczestnika wachty:

- regularne i aktywne uczestnictwo w wachtach, wypełnianie poleceń 
wachmistrza / instruktora dyżurnego, kierującego całą społeczną obsługą 
Ośrodka w danym dniu

- przestrzeganie obowiązujących regulaminów
- odpowiedzialne traktowanie przyjętych na siebie obowiązków związanych z 

pracą w stajni i całym obejściu oraz z pracą zlecona przez Szefa Wacht i 
Zarząd

- utrzymywanie porządku w pomieszczeniach wachtowych
7. W okresie wakacyjnym jest możliwość odpracowania nieobecności na 

wachtach lecz termin musi być wcześniej uzgodniony z Szefem Wacht, a osoby 
odpracowujące będą miały do wykonania określone zadania.  

8. W przypadku naruszenia niniejszego oraz innych obowiązujących regulaminów 
stosuje się REGULAMIN DYSCYPLINARNY LKJ

Wszystkie uwagi dotyczące wacht powinny być zgłaszane do Szefa Wacht

Notoryczne nie wywiązywanie się z obowiązku pracy powoduje rozpatrzenie sprawy przez 
Szefa Wacht, który ma prawo skreślić takie osoby z listy wacht. Od decyzji Szefa Wacht 
przysługuje odwołanie do Zarządu LKJ.
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REGULAMIN  KARNETÓW STAŻOWYCH
w LKJ ZABAJKA

Karnet roczny jest formą stażu klubowego. Z karnetów rocznych mogą korzystać 
osoby, które spełniły warunki / ukończyły kurs jazdy konnej i wykupiły co najmniej 
jeden płatny karnet/, złożyły podanie pozytywnie zaopiniowane przez instruktora lub 
wachmistrza i uzyskały akceptację Zarządu LKJ  

1. Karnet roczny stażowy polega na udziale w cotygodniowych wachtach w okresie 
roku szkolnego /zapisu na wachty należy dokonać początkiem września/  oraz na czynnym 
udziale w życiu klubu. 

2. Każdy uczestnik karnetu stażowego podlega Regulaminowi Wacht  oraz jest 
zobowiązany do przestrzegania  Regulaminu opłacania składek.

3. 5  kolejnych nieusprawiedliwionych nieobecności na wachcie  będzie skutkowało 
skreśleniem z listy  karnetów rocznych. Przypadki szczególne Zarząd będzie 
rozpatrywał indywidualnie

4. Odbycie karnetu rocznego jest warunkiem ubiegania się o członkostwo w klubie.

5. W okresie wakacyjnym jest możliwość odpracowania nieobecności na wachtach 
lecz termin musi być wcześniej uzgodniony z Szefem Wacht, a osoby 
odpracowujące będą miały do wykonania określone zadania.  

UWAGA! Osoby, które ukończą karnet roczny i chcą kontynuować go w roku 
następnym, winny ponownie wpłacić opłatę podstawową.
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