HUISREGELS PSV Jeanne d´Arc
Ten behoeve van de veiligheid en het paardrijdplezier van ons allen kennen wij
voor onze accommodatie een aantal huisregels. Wij rekenen op uw
medewerking bij de naleving van deze regels.
Voor iedereen geldt:
• Een ieder dient zich in de accommodatie rustig te gedragen.
• Tijdens lessen en terwijl er anderszins ruiters/menners rijden dient rond
en in de nabijheid van de rijbaan rust te heersen.
• Niet rennen of schreeuwen rondom de bak.
• Afval in de afvalbakken doen, niet laten rondslingeren.
• Rondom de rijbak op het terrein en ter hoogte van de rijbak op het
Molenpad dient stapvoets gereden te worden..
• Behoudens de ruiters die aan de lessen deelnemen mag niemand zich
met de gang van zaken in de lessen bemoeien.
• Er mag in de kantine, in de rijbaan en te paard niet worden gerookt.
• Aanwijzingen van het bestuur of van medewerkers dienen door iedereen
te worden opgevolgd.
Voor iedere ruiter geldt:
Tijdens het rijden in de accommodatie is de ruiter verplicht:
1. Gebruik te maken van een goed passend en veilig zadel met ruim
zittende stijgbeugels. De stijgbeugels en de stijgbeugelriemen dienen
vrij aan een scharnierende bevestigingshaak van het zadel te hangen.
De bevestigingshaak dient een hoek van ongeveer 45 graden te hebben.
2. Rijlaarzen of jodphurs te dragen, of stevige schoenen met een gladde
doorlopende zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps.
De schoenen moeten ruim in de stijgbeugels passen.
3. Een goed passende veiligheidshelm, met gesloten kinband en voorzien
van de CE en EN 1384-markering te dragen.
4. De rijbaanregels in acht te nemen.
Tijdens het rijden in de accommodatie is de menner verplicht:
1) gebruik te maken van:
a) een geschikt en veilig tuig;
b) een passend en veilig rijtuig dat voorzien is van:
i) goed functionerende remmen op tenminste de achteras;
ii) de juiste verlichting en reflectoren e.e.a. volgens het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens;
iii) een draaikrans/schamel die volledig onderdoor kan draaien (alleen bij
vierwielige rijtuigen)
2) de rijbaanregels in acht te nemen.
3) Ruiters en menners is het tijdens het rijden in de accommodatie niet
toegestaan grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en losse kleding
te dragen.
4) Het gebruikte springmateriaal op te ruimen
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5) Er dient te allen tijde iemand aanwezig te zijn met een mobiele telefoon
zodat hulpdiensten ingelicht kunnen worden.
6) Mest op te ruimen in de daarvoor bestemde bakken.
7) Na gebruik dient de rijbak en de longeerbak afgesloten achter gelaten te
worden. De sleutel is strikt persoonlijk gehuurd en alleen bestemd voor
leden.
8) Het is verboden te longeren in de rijbak.
9) Het is verboden om paarden los te laten lopen in de rijbak.
10) Het is altijd toegestaan om vrij te rijden in de bak indien een lid zelf een
privé-les heeft geregeld. Tijdens verenigingslessen is dit niet toegestaan.
11) Een lid mag niet iemand die geen lid is in de rijbak laten rijden.
12) Het los laten lopen in de longeerbak of in het weiland (ter hoogte van de
C) naast de bak is toegestaan indien:
a) De eigenaar constant zelf toezicht houdt
b) Ruiters in de bak er geen last van hebben. Het wordt onmiddellijk
verwijderd indien daartoe wordt verzocht.
Het bestuur
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