LOVARDAI SZABÁLYZAT
1. Lovardánk minden nap 8.00-tól 20.00-ig tart nyitva.
2. A lovaglás, illetve a kocsibérlés minden esetben előzetes bejelentkezés alapján
történik, lovaink napi ritmusához igazodva. A megfelelő időbeosztás óvja lovainkat a
túlterheléstől. A lovaglás oktatás 60 perces - a várakozást és torlódást csakis pontos
órakezdéssel tudjuk elkerülni.
3. A lovagláshoz könnyű, sportos öltözetet javaslunk. A kobak (lovagló sisak) használata
18 éves korig kötelező! Saját kobakkal nem rendelkező vendégeink számára lovardánk
biztosítja a védőfelszerelést.
4. Szélsőséges időjárási viszonyok (pl.: jég, vihar, rendkívüli hőség) esetén az órák
elmaradhatnak. A pótlásra a lovakat és lovasaikat veszélyeztető körülmény
megszűntével kerülhet sor. Lovaink a legforróbb nyári napokon 11.00 órától 15.00
óráig pihennek.
5. Kérjük, hogy a lovakat ne etessék semmivel! Jutalmazni lovaglás után lehet: almával,
répával vagy a lovas boltokban kapható jutalomfalatokkal.
6. A Pejkó Lovas Panzió és Lovarda egész területén – az erre kijelölt helyek kivételével
– a nyílt láng használata és a dohányzás tilos!
7. A széna és lucernabálákra felmászni, és arról ugrálni tilos!
8. A legszelídebb ló is balesetet okozhat, ha megijed. A lovak felé mindig oldalról előre
kell közelíteni úgy, hogy az állatok lehetőség szerint időben lássák az érkezőt. A
közelítést minden esetben hanggal is jelezni kell!
9. Kérjük a Szülőket, hogy fokozottan ügyeljenek gyermekeikre! Egyedül ne engedjék
őket a lovak közelébe! A hangoskodó, futkározó gyerekek megijesztik a lovakat, ami
balesetet okozhat!
10. A karámokba belépni tilos! A tilalom az istállókra is vonatkozik etetés idején.
11. A rend és a tisztaság fenntartása fontos feladatunk. Köszönjük, hogy Ön sem
szemetel!
12. Szakképzett lovas oktatónk a megfelelő ló-lovas párosítással biztosítja a kellemes és
balesetmentes lovaglás élményét. A lovakat az órák, illetve a túra előtt a lovasok
méretének, tudásszintjének, a ló temperamentumának figyelembe vételével osztja szét.
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13. Oktatónk minden esetben felméri az újonnan érkező Vendég lovaglási tudásszintjét. A
nagy felkészültséget igénylő tereplovaglásra kizárólag az Oktató által megfelelő
tudásúnak ítélt Vendégeink mehetnek! A tereplovaglások 2 órásak (igény szerint lehet
rövidebb).
14. A haladó csoportokban tanuló lovasaink is részt vehetnek egy könnyű, vágta nélküli
tereplovagláson, amennyiben a lovaspályán már elsajátították a helyes ülést és
mindhárom jármódban lovagolnak.
15. Kérjük, hogy a balesetek elkerülése érdekében minden esetben kövessék az Oktató
útmutatásait!
16. Tilos a lovon enni, cukorkát szopogatni, rágózni és dohányozni! Ez utóbbi különösen
fontos a nyári időszakban előforduló tarló- és erdőtüzek miatt! A dohányfüst a lovakat
is zavarja!
17. Mindenki saját felelősségére lovagol! A legnagyobb elővigyázatosság mellett is
előfordulhat, hogy valaki leesik a lóról - ez a lovaglás velejárója. A Lovarda
szakképzett Oktatója, képzett lovai és ellenőrzött minőségű felszerelései, szerszámai
lehetővé teszik a biztonságos lovaglást. A Lovarda az esetleges sérülésekért nem vállal
felelősséget! Kiskorú gyermek csak szülői hozzájárulással ülhet lóra!
18. Mindenki köteles lóra felszállás előtt elolvasni a szabályzatunkat és a Nyilatkozat
aláírásával elfogadni azt!

Pejkó Lovas Panzió
Csongrád, Tanya 95
Tel. lovaglás: +36- 70-457-2626
Gyapjas Adriána: +36-70-331-3458
www.pejkopanzio.hu
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