
 
 

Umowa na naukę jazdy konnej  

Rok szkolny 2021/2022 
 
 
 
§1. Zajęcia. 

 

1. Stajnia KUMAKI wykonuje usługi kompleksowe nauki jazdy konnej pod opieką 

Instruktorów w terminie 07.09.2021-24.06.2022 włącznie. Usługa kompleksowa składa się na 

wynajem obiektu sportowego (plac, rotunda), sprzętu jeździeckiego, konia oraz opiekę 

Instruktora. 

2. Zajęcia prowadzone są w roku szkolnym z pominięciem ferii zimowych, wakacji, przerw 

świątecznych oraz innych nietypowych terminów (np. egzaminy, szkolenia, zawody) wg 

kalendarza jazd konnych dostępnych na stronie:  

http://kumaki.pl/kalendarz-jazd-konnych/ 

2. W okresie wakacji i ferii zimowych istnieje możliwość rezerwacji dodatkowych terminów, 

lecz poza zakresem niniejszej Umowy. 

3. Stajnia KUMAKI objęta jest ubezpieczeniem OC. W związku z tym, iż jeździectwo należy do 

grupy sportów podwyższonego ryzyka, zalecamy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia 

NNW. 

4. Uczeń oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Ogólnym oraz Regulaminem Jazd 

Semestralnych i zgadza się ze wszystkimi jego postanowieniami oraz zobowiązuje się do ich 

przestrzegania. Regulamin Ogólny oraz Regulamin Jazd Semestralnych jest załącznikiem do 

niniejszej Umowy.  

5. Stajnia KUMAKI zapewni sumienne i rzetelne prowadzenie zajęć kompleksowych, a także 

wymaga od Ucznia zaangażowania i pracy w celu uzyskania wyników pracy.  

6. Uczeń uczęszczający na 30 minutowe zajęcia lonży lub lonżomaneżu musi się stawić w 

Stajni KUMAKI najpóźniej na 10 minut przed jazdą. Uczeń uczęszczający na 60 minutowe 

grupowe zajęcia musi się stawić w Stajni KUMAKI najpóźniej na 20 minut przed jazdą w celu 

przygotowania konia do jazdy. Każdorazowo fakt przybycia do Stajni KUMAKI należy zgłosić 

do Instruktora.  

7. Nie ma możliwości przypisania Ucznia do jednego Instruktora ani do konkretnego konia. 

Najlepsze wyniki w nauce osiąga się poprzez zdobywanie doświadczenia u różnych 

Instruktorów i na różnych koniach. Doboru odpowiedniego konia dokonuje Instruktor 



zgodnie z umiejętnościami Ucznia i w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  

8. Stajnia KUMAKI nie odpowiada za pozostawione na jej terenie przedmioty należące do 

Ucznia lub osoby mu towarzyszące. Stajnia KUMAKI nie odpowiada także za wypadki i szkody 

wyrządzone na terenie Stajni, które miały miejsce poza czasem nauki na koniu. 

9. Uczeń jest zobligowany do dbania o wynajęty sprzęt jeździecki, zwierzęta i wyposażenie 

Stajni KUMAKI. W przypadku zniszczenia mienia przez Ucznia odpowiedzialność materialną 

ponosi Uczeń oraz jego opiekun prawny.  

10. Zajęcia prowadzone są regularnie w określone dni miesiąca i udział w nich jest opłacany 

w formie miesięcznej opłaty, która uprawnia do wejścia do obiektu i uczestniczenia w 

zajęciach kompleksowych.  

11. Osoby na podstawie kwalifikacji przeprowadzanej przez Instruktora, związanej z 

określeniem poziomu zaawansowania danej osoby, są przydzielane do odpowiedniej grupy w 

określone dni i godziny. W zależności od poziomu danej grupy Instruktor prowadzi zajęcia 

według ustalonej metodyki nauczania. Nie ma możliwości, by korzystający z tej formy zajęć 

Uczniowie mogli zrezygnować z któregokolwiek elementu (wynajem sprzętu, konia, wstęp do 

obiektu itp.), a opieka Instruktora jest nieodłącznym elementem tego świadczenia. 

12. Dla rozpoczynających naukę lekcje są prowadzone w formie zajęć na lonży trwających 30 

minut. Następnym etapem są jazdy w grupie dwuosobowej, trwające 30 minut (lonżo-

maneż). Po kwalifikacji Instruktora do kolejnego etapu nauki lekcje prowadzone są jako 

zajęcia grupowe, trwające 60 minut (maneż lub teren). Stajnia KUMAKI zastrzega sobie, że 

liczba osób na jeździe grupowej może ulegać zmianie. Zajęcia prowadzone są w grupach do 5 

osób. W przypadku wyjazdów w teren nie ma limitu osób w grupie.  

13. Zajęcia organizowane są w wyznaczonym na stałe terminie do dnia zakończenia umowy. 

W miarę postępów w nauce Instruktor w porozumieniu z Uczniem ma prawo do zmiany 

stałego terminu, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu nauczania.  

14. Uczeń zobowiązany jest przed rozpoczęciem każdego miesiąca kalendarzowego do 

poinformowania Stajni KUMAKI o ewentualnych planowanych zmianach w ilości lekcji. Brak 

informacji skutkuje zapisaniem ilości zajęć zgodnie z kalendarzem jazd. Przekazanie 

informacji o odbywa się drogą mailową na adres umowy@kumaki.pl lub SMSem na nr 694 

036 905 (proszę podać imię, nazwisko ucznia i termin nieobecności). 

 

§2. Opłaty za zajęcia. 

 

1. Koszt jednej lekcji wynosi:  

• 60 zł/ 30 minut lekcji na lonży  

• 60 zł/ 30 minut lekcji w grupie dwuosobowej (lonżo-maneż)  

• 70 zł/ 60 minut lekcji grupowej (maneż, teren). 

2. Płatności za dany miesiąc należy dokonywać przelewem, do 5 dnia każdego miesiąca z 

góry, na konto:  

Kumaki Marta Kowiel-Walukiewicz, 83-050 Bąkowo, ul. Wieczornych Mgieł 21  

nr konta: 71 1140 2004 0000 3302 7573 9577  

tytuł: umowa semestralna, imię i nazwisko ucznia, miesiąc i rok  

4. Brak terminowych płatności będzie skutkował anulacją rezerwacji zajęć. 

 



§3. Nieobecności. 

 

1. Nieobecność Ucznia na planowanej lekcji jest równoznaczna z jej wykorzystaniem.  

2. Możliwe jest odrobienie maksymalnie 1 zajęć w miesiącu kalendarzowym, nie później 

jednak niż w miesiącu kalendarzowym następującym po dacie wystąpienia nieobecności. 

Odrobienie jest możliwe o ile Stajnia KUMAKI będzie dysponować wolnym miejscem w 

grafiku na wyznaczenie nowego terminu jazdy, a także jeśli zgłoszenie nieobecności nastąpi 

najpóźniej do godziny 10.00 na dzień przed zajęciami. 

3. Termin odrabiania lekcji ustala Stajnia KUMAKI w porozumieniu z Uczniem  

4. Zgłaszanie nieobecności odbywa się drogą mailową na adres umowy@kumaki.pl lub 

SMSem na nr 694 036 905.  

5. Zajęcia, które nie odbędą się z powodu nieobecności Instruktora, zostaną odrobione w 

terminie uzgodnionym przez Ucznia i Stajnia KUMAKI.  

6. Spóźnienie się Ucznia na jazdę konną skutkuje skróceniem jazdy i utrzymaniem godziny 

planowanego jej zakończenia. 

 

§4. Czas trwania umowy i wypowiedzenie umowy. 

 

1. Umowa zawarta jest na czas określony. Jej rozwiązanie następuje w dniu 25.06.2022 r.  

2. Uczeń ma prawo wypowiedzieć umowę z 1 miesięcznym terminem wypowiedzenia. 

Umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego po upływie pełnego 

miesiąca okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie musi nastąpić w formie pisma 

przesłanego na adres e-mail: umowy@kumaki.pl . 

 

§5. Ochrona danych osobowych. 

 

1. Uczeń oświadcza, iż administratorem danych osobowych Ucznia jest firma Kumaki Marta 

Kowiel-Walukiewicz, zwana dalej Stajnia KUMAKI.  

2. Stajnia KUMAKI zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Uczeń podając dane osobowe 

wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Stajnia KUMAKI w celu realizacji usługi. Uczeń ma w 

każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych 

osobowych. 

 

§6. Postanowienia końcowe. 

 

1. Umowa została sporządzona w formie dokumentowej pod rygorem jej nieważności, 

przesłanej do usługodawcy drogą mailową poprzez adres wskazany w danych osobowych 

osoby podpisującej. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 


