REGULAMIN
JAZD KONNYCH PROWADZONYCH W OŚRODKU HODOWLI ZACHOWAWCZEJ WE FLORIANCE
W ROZTOCZAŃSKIM PARKU NARODOWYM
1. Jazdy konne prowadzone są na terenie Ośrodka Hodowli Zachowawczej we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym [dalej zwany:
Ośrodkiem] codziennie w godzinach 9:00-12:00 oraz 13:00-16:00 wyłącznie pod nadzorem instruktora.
2. Na ofertę jazd konnych składa się:
a) oprowadzanie w ręku lub jazda na lonży – czas 15 minut – cena 25,00 zł,
b) jazda dla zaawansowanych po padoku – czas 45 minut – cena 55,00 zł,
c) jazda dla zaawansowanych w terenie w asyście instruktora – czas 60 minut- cena 100,00 zł.
3. Korzystanie z usług Ośrodka jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu jazd konnych prowadzonych w Ośrodku Hodowli Zachowawczej
we Floriance w Roztoczańskim Parku Narodowym” (zwanym dalej: Regulaminem).
4. Podczas przebywania na terenie Ośrodka Hodowli Zachowawczej we Floriance należy stosować się do poleceń instruktorów jazdy konnej
oraz pracowników Ośrodka.
5. Zabrania się samodzielnego wchodzenia do obiektów Ośrodka oraz na padok bez zgody instruktora.
6. Zabronione jest zbliżanie się do koni i wsiadanie na konia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
7. Podczas przebywania na terenie Ośrodka oraz w trakcie jazdy, należy dbać o sprzęt jeździecki oraz wszelkie mienie należące do
Roztoczańskiego Parku Narodowego. W przypadku uszkodzenia sprzętu spowodowanego działaniami sprzecznymi z poleceniami
instruktorów bądź celowe jego niszczenie uczestnik jazdy konnej zostanie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej.
8. Do jazdy konnej należy przystąpić w odpowiednim stroju, tj.
a) buty za kostkę,
b) swobodna odzież górna,
c) długie spodnie.
d) toczek lub kask
Roztoczański Park Narodowy zapewnia toczek/kask. Pozostałe elementy ubioru uczestnik jazdy konnej winien zapewnić sobie we
własnym zakresie. Zabronione jest wsiadanie na konia bez ochronnego nakrycia głowy (toczek lub kask) bądź zdejmowanie go podczas
jazdy.
9. Z uwagi na wymogi bezpieczeństwa w jazdach konnych mogą brać udział osoby ważące nie więcej niż 60 kg. Instruktor zastrzega sobie
prawo do decydowania o dopuszczeniu danej osoby do jazdy konnej.
10. W oprowadzaniu na lonży mogą brać udział dzieci od 3 roku życia, w jazdach na lonży dzieci od 6 roku życia.
11. Udział osoby niepełnoletniej wymaga pisemnej zgody rodzica lub prawnego opiekuna.
12. Instruktor jazdy konnej decyduje o dopuszczeniu uczestnika jazdy konnej do jazdy samodzielnej w padoku oraz wyjazdu w teren.
13. Wyjazd w teren możliwy jest tylko dla jednego, pełnoletniego uczestnika w danym czasie w asyście Instruktora. Przed wyjazdem Instruktor
ma obowiązek zweryfikować umiejętności uczestnika wyjazdu.
14. W przypadku niedogodnych warunków pogodowych bądź innych czynników uniemożliwiających przeprowadzenie jazd konnych
instruktorzy zastrzegają sobie prawo do ich odwołania.
15. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do jazdy konnej ma obowiązek podpisać oświadczenie uczestnictwa. W przypadku osób
niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
16. Administratorem danych osobowych jest Roztoczański Park Narodowy z siedzibą w Zwierzyńcu, ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec] e-mail:
sekretariat@roztoczanskipn.pl. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: e-mail: iod@roztoczanskipn.pl. Dane będą
przetwarzane na podstawie w art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO w celu umożliwienia korzystania z usług
Ośrodka w tym, umożliwienia udziału w zajęciach jazdy konnej w „Ośrodku Hodowli Zachowawczej Roztoczańskiego Parku Narodowego”.
Administrator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi prawne, pocztowe, kurierskie.
Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może zostać powierzone przez Administratora dostawcom usług lub produktów działającym
w jego imieniu, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT, administracyjne Dane nie będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, po czym
dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Po upływie dane osobowe będą
przetwarzane jedynie w zakresie, w którym przetwarzanie tych danych jest niezbędne w zw. z ewentualnie dochodzonymi roszczeniami
przez Uczestnika bądź w razie dochodzenia roszczeń przez Ośrodek przeciwko Uczestnikowi. Administrator może przechowywać dane
osobowe przez dłuższy okres niż wskazany wyłącznie, gdy będzie istniała inna podstawa przetwarzania ddanych oosobowych określona
w art. 6 ust. 1 RODO. Wycofanie zgody będzie możliwe w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Mają Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych;
kopii przetwarzanych danych; sprostowania; usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się
z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje
Państwu również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się, pisząc na adres inspektora ochrony danych.
Dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania.

