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Załącznik nr 5 do Regulaminu 

 

Zasady udostępniania Ośrodka Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku 

Narodowym w zakresie turystycznych przewozów zaprzęgiem konnym oraz jazdy 

wierzchem. 
 

1. Ośrodek Hodowli Zachowawczej w Roztoczańskim Parku Narodowym prowadzi hodowlę 

zachowawczą konika polskiego w systemie rezerwatowym i stajennym. 

1. Stado rezerwatowe koników polskich w ogrodzonej „Ostoi” można obserwować  

z punktu widokowego na plaży przy stawie nr 4 (kąpielowym), z punktu widokowego 

przy osadzie Rybakówka oraz na wyznaczonym obszarze przy Roztoczańskim 

Centrum Naukowo Edukacyjnym 

2. Zabrania się: 

a) wchodzenia na teren „Ostoi”, 

b) niepokojenia, straszenia, karmienia i przepędzania koni. 

3. Wejście na teren „Ostoi” możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu stosownego 

zezwolenia od dyrektora RPN i uprzednim poinformowaniu Kierownika OHZ. 

4. Hodowla stajenna konika polskiego prowadzona jest w osadzie Florianka,  

gdzie można obserwować koniki polskie przebywające na wybiegach i pastwiskach. 

5. Zabrania się : 

a) wchodzenia do budynku stajni, stodoły oraz pozostałych pomieszczeń 

znajdujących się na terenie Ośrodka Hodowli Zachowawczej, 

b) wchodzenia na pastwiska i wybiegi dla koni, niepokojenia, straszenia, 

karmienia i przepędzania koni. 

6. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku bezpośredniego kontaktu  

z konikami. 
 

2. Ośrodek Hodowli Zachowawczej świadczy usługi związane z turystycznym przewozem 

osób zaprzęgiem konnym oraz jazdy wierzchem. 

1. Przejazdy zaprzęgiem konnym oraz jazda wierzchem mogą się odbywać 

wyznaczonymi drogami i szlakami określonymi w § 8 pkt. 2 Regulaminu 

2. Ze względu na turystyczny charakter drogi Rybakówka – Florianka – Górecko Stare, 

po której odbywać się będzie ruch zaprzęgów konnych ustala się, że rowerzyści  

oraz grupy turystów mają pierwszeństwo przed zaprzęgami konnymi. 

3. Usługi związane z turystycznym przewozem osób zaprzęgiem konnym oraz jazdy 

wierzchem świadczone są od  godziny 9
00

 do zachodu słońca.  

4. Osoby korzystające z turystycznego przewozu zaprzęgiem konnym świadczone przez 

firmy i osoby z zewnątrz na trasie rowerowej do Florianki zobowiązane są do 

posiadania karty wstępu na teren RPN. 

- w przypadku usług świadczonych przez Park cena kart wstępu wliczona jest w koszt  

   usługi. 

5. Za turystyczny przewóz osób zaprzęgiem konnym oraz jazdę wierzchem pobiera się 

opłatę ustaloną w tabeli opłat stanowiącej załącznik nr 12 do Regulaminu. 

6. Osoby korzystające z turystycznego przewozu zaprzęgiem konnym lub jazdy 

wierzchem zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu udostępniania Parku. 

7. Opłatę o której mowa w pkt. 4 należy uiścić przed rozpoczęciem jazdy w kasie  

w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym, Izbie Leśnej lub Ośrodku Hodowli 

Zachowawczej  lub u innego uprawnionego sprzedawcy. 

8. Opłata liczona jest od wskazanej w zamówieniu godziny - wliczając w to czas 

ewentualnego spóźnienia się  zamawiającego. 

9. Zapotrzebowanie na usługi związane z turystycznym przewozem osób zaprzęgiem 

konnym należy zgłosić do punktu informacji i sprzedaży w Ośrodku Edukacyjno-

Muzealnym, Izbie Leśnej lub Ośrodku Hodowli Zachowawczej z co najmniej 

dwudniowym wyprzedzeniem. 
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10. Park zastrzega sobie możliwość nie wykonania usługi ze względu na złe warunki 

atmosferyczne lub inne zdarzenia losowe. 

11. Nauka jazdy w siodle odbywa się na : 

a) wyznaczonym terenie przy osadzie Rybakówka w okresie 1.VII – 31.VIII 

b) ponadto podczas imprez edukacyjnych może odbywać się na stadionie "Sokoła"  

i wyznaczonym obszarze w Ośrodku Hodowli Zachowawczej konika polskiego 

we Floriance. 

12. Zapotrzebowanie na prowadzone przez Park usługi związane z jazdą wierzchem 

należy zgłosić wyłącznie u prowadzącego jazdę instruktora, który za wykonaną usługę 

pobiera opłatę zgodną aktualnie obowiązującą tabelą opłat określoną w załączniku  

nr 12). 

13. Zgłoszenia związane z jazdą wierzchem przyjmuje Ośrodek Hodowli Zachowawczej, 

tel. 725 039 625. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


