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UMOWA O USŁUGI SPORTOWE 
 

Zawarta w dniu ………….. roku, 
a obowiązująca od dnia ………….. roku pomiędzy: 
 
Stowarzyszeniem „Klub Jeździecki Legia Kozielska” z siedzibą w Warszawie 01-163 przy 
ul. Kozielskiej 4a; zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 
numerem: 0000152850; Nr REGON  016370598; Nr NIP: 527 23 32 061; 

reprezentowanym przez: 

Ewę Szarską – Prezes zarządu, 
Dariusz Jechna – Członka zarządu 

zwanym dalej „usługodawcą”, a 
Panią  

zwanym dalej „usługobiorcą” 

Strony stanowią co następuje: 

§ 1 

1) Przedmiotem umowy jest świadczenie usług sportowych w zakresie utrzymania 
konia o nazwie ....................................... urodzonego ................................. płeć 
.......................... w budynkach stajennych Stowarzyszenia „Klub Jeździecki Legia 
Kozielska” w obiekcie przy ul. Kozielskiej 4 A w Warszawie. 

§ 2 

1) W ramach przedmiotu umowy usługodawca zobowiązany jest do: 
a) prowadzenia cyklicznych szkoleń jeździeckich dla konia i jeźdźca 
b) udostępnienia boksu dla konia wymienionego w § 1. 
c) zapewnienia podstawowej paszy (owies, siano, słoma) dla konia zgodnie z 

normami obowiązującymi w Stowarzyszeniu. 
d) całkowitej wymianie ściółki w boksie raz w tygodniu i codziennego 

uzupełniania ściółki (słoma) 
e) umożliwienie korzystania z placów treningowych zgodnie z ustaleniami z 

Dyrektorem Stowarzyszenia. 
f) umożliwienie korzystania z ujeżdżalni krytych w godzinach ustalonych 

z Dyrektorem Stowarzyszenia lub zgodnie z obowiązującym 
harmonogramem godzin korzystania z hal. 

g) udostępnienie w istniejących szatniach lub pomieszczeniach miejsca na 
szafkę lub skrzynię na sprzęt (jedna sztuka). 

 UWAGA!  Usługodawca nie zabezpiecza padoków dla konia. 

§ 3 

1) Za wymienione w § 2 usługi usługobiorca zobowiązuje się do 10-go każdego  
      miesiąca za miesiąc bieżący z góry, dokonać wpłaty gotówkowej w kasie 
      usługodawcy lub przelewowej na nr konta:  

       Bank Zachodni WBK S.A. w Warszawie nr: 21 1090 1030 0000 0001 0982 9820 
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       wg uzgodnionej stawki dziennej od jednego konia, która wynosi: 

a) koń: - 50 zł  

b) kuc- 43 zł 

2) W przypadku czasowej nieobecności konia usługobiorca dokonuje opłaty całkowitej 
za boks zgodnie z pkt.1 

3) Przy czasowej nieobecności konia usługobiorca ma prawo pobrać paszę na cały 
okres nieobecności konia. 

4) Usługodawca zastrzega sobie prawo zmian w wysokości opłat w zależności  
od kształtowania się cen rynkowych pasz, mediów i innych wpływających na  
koszt utrzymania konia. 

5) O zmianie wysokości opłat usługodawca zobowiązany jest poinformować  
usługobiorcę na piśmie z miesięcznym wyprzedzeniem. 

6) Nie przyjęcie nowych warunków opłat przez usługobiorcę jest równoznaczne 
z wypowiedzeniem warunków umowy z miesięcznym terminem  
wypowiedzenia umowy. 

§ 4 

W ramach przedmiotu Umowy usługobiorca zobowiązany jest do:  
1) użytkowania konia wyłącznie przez siebie lub inną osobę wskazaną 

i upoważnioną na piśmie 

tj.   a) .................................. 

b) .................................. 

c) .................................. 

2) nie prowadzenie na terenie Klubu na koniu ................................ jazd i szkoleń dla 
innych osób.  

3) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. wynikających z przebywania na terenie 
Klubu, a w szczególności w pomieszczeniach stajni, ujeżdżalni, magazynów oraz 
ciągach komunikacyjnych. 

4) przestrzegania ustaleń porządkowych i obowiązujących na terenie Klubu  
Regulaminów.  

5) zachowania szczególnej ostrożności w czasie obcowania z końmi, 
nie stwarzania zagrożenia dla innych użytkowników obiektu. 

6) przestrzegania bezpieczeństwa własnego jak i innych użytkowników obiektu  
podczas treningów, na drodze do placów treningowych, ujeżdżalni. 

7) zachowania szczególnej ostrożności na drogach podczas poruszania się  
samochodem zapewniającej bezpieczeństwo własne, koni i innych użytkowników 
obiektu. 

8) używania udostępnionych pomieszczeń, placów treningowych, urządzeń 
i sprzętu służącego do treningu koni z należytą starannością zgodnie z ich 
przeznaczeniem. 
Usługobiorca ponosi koszty remontu i napraw udostępnionych pomieszczeń 
i sprzętu, ewentualnych napraw szkód wynikających z jego winy. 
Zabrania się dokonywania jakichkolwiek przeróbek, napraw, modernizacji 
udostępnionych pomieszczeń i sprzętu. 

9) dostarczenia przed wstawianiem konia do stajni, dokumentów stwierdzających stan 
jego zdrowia, aktualne szczepienia i podpisania Umowy. 
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10) zaszczepienia w/w konia przeciwko grypie oraz odrobaczenia dwukrotnie w ciągu 
roku; szczepienia odbywają się w Wielką Sobotę Wielkanocną i w dniu 31.10 
każdego roku. 

11) zgłaszania najszybciej jak to jest możliwe Dyrektorowi Stowarzyszenia lub  
lekarzowi weterynarii wszelkich uwag dotyczących urazów konia jego  
nienaturalnego zachowania wskazującego na stan chorobowy. 

12) kulturalnego, taktownego zachowania w stosunku do pracowników i 
współużytkowników obiektu. 

13) powiadamiania każdorazowo Dyrektora lub sekretariat o planowym opuszczeniu 
terenu obiektu przez konia (zawody, treningi, pokazy i inne) oraz przewidywanym 
terminie powrotu. 

14) wobec dowolnego dysponowania własnym koniem w zakresie jego eksploatacji i 
treningu usługobiorca lub osoba przez niego upoważniona ponosi jedyną osobistą 
odpowiedzialność za bezpieczeństwo w zakresie własnym i współużytkowników 
obiektu (zasady bezpiecznego użytkowania koni, ich treningu określa dostępna 
literatura jeździecka). 

15) zgłaszania Dyrektorowi Stowarzyszenia współpracy z trenerami – instruktorami z 
zewnątrz i rozpoczynaniu jej dopiero po uzyskaniu zgody. 

16) z racji przebywania na terenie wojskowym, usługobiorca zobowiązany jest do 
stosowania się do poleceń ochrony obiektu. 

§ 5 

1. Usługodawca zobowiązuje się do pieczy nad zdrowiem i bezpieczeństwem  
powierzonego konia pod warunkiem przestrzegania przez Usługobiorcę postanowień 
niniejszej umowy. 

2. Usługodawca nie odpowiada za chorobę konia lub jego padnięcie wynikające z przyczyn 
przez siebie niezawinionych. Nie ponosi również odpowiedzialności za urazy, kontuzje 
wynikające z użytkowania konia. 

§ 6 

1) Usługodawcy przysługuje prawo diagnozowania konia bez powiadamiania 
właściciela oraz prawo do podejmowania działań przez lekarza weterynarii 
zatrudnionego przez Stowarzyszenie w przypadkach zagrażających życiu konia lub 
w przypadkach zagrażających zdrowiu innych koni. 

2) W przypadku stwierdzenia choroby, urazu lub innych objawów nie zagrażających 
życiu i zdrowiu konia oraz innych koni lekarz weterynarii powiadamia Usługobiorcę. 
Usługobiorca decyduje o sposobie leczenia i który lekarz weterynarii prowadzi 
leczenie konia. 

3) W przypadku leczenia konia przez lekarza z zewnątrz Usługobiorca jest 
zobowiązany powiadomić o tym w terminie niezwłocznym lekarza weterynarii 
zatrudnionego przez Stowarzyszenie i Dyrektora Stowarzyszenia. 

§ 7 

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, konsekwencji wynikających 
z użytkowania konia w innych miejscach niż udostępnione niniejszą umową. 

§ 8 

Usługodawcy przysługuje prawo przeniesienia konia do innego pomieszczenia o podobnym 
standardzie po uprzednim poinformowaniu Usługobiorcy, szczególnie 
w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu konia oraz innych koni. 
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§ 9 

Nawóz powstały ze ściółki stanowi własność Usługodawcy. 

§ 10 

Zmiana ściółki ze słomy na inną wymaga zgody Usługodawcy. 

§ 11 

Usługobiorcy nie przysługuje prawo podnajmu pomieszczeń (boksu) oraz oddanie go w 
użytkowanie osobom trzecim. 

§ 12 

Niniejszą umowę zawiera się na czas ....................................... 

§ 13 

Umowa może być rozwiązana z miesięcznym okresem wypowiedzenia przez każdą ze stron 
bez podania przyczyny lub w każdym terminie za obopólnym porozumieniem.  
W okresie wypowiedzenia usługobiorca ponosi opłaty zgodnie z § 3 Umowy. 

§ 14 

Umowa może być rozwiązana przez Usługodawcę w terminie natychmiastowym 
w przypadku rażącego lub powtarzającego się łamania jej zapisów, szczególnie dotyczących 
BHP i ppoż. jak również powtarzającego się nie regulowania należności zgodnie z 
ustaleniami w § 3 Umowy. 

§ 15 

W przypadku nie uiszczenia przez Usługobiorcę opłat wynikających z § 3 umowy przez 
okres 3 miesięcy koń przechodzi na własność Usługodawcy. 

§ 16 

1) Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2) W razie braku akceptacji nowych warunków umowy, ulega ona rozwiązaniu z 
upływem 30 dni od daty powiadomienia. 
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§ 17 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odnośne przepisy 
Kodeksu Cywilnego 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 

Usługodawca  Usługobiorca 

................................... ....................................... 
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REGULAMIN STAJNI 

1. Stajnia jest miejscem, w którym należy zapewnić koniom w niej przebywającym możliwie 
najlepsze warunki egzystencji i odpoczynku. 

2. Wszyscy przebywający w stajni powinni zachowywać się tak, aby znajdujące się w niej konie nie 
narażać na zbędny stres, uszczerbek dla zdrowia i życia. W związku z powyższym 
kategorycznie zabrania się: 

- wchodzenia i przebywania w stajni z otwartym ogniem; 
- palenia tytoniu i picia alkoholu; 
- zachowywania się głośno, krzyczenia, używania sygnałów akustycznych i świetlnych; 
- poruszania się pojazdami silnikowymi wielo i jednośladowymi, rowerami i innymi nie 

służącymi do obsługi stajni; 
- włączania urządzeń akustycznych powodujących emisję dźwięków uciążliwych dla 

słuchu ludzi i zwierząt; 
- dokonywania jakichkolwiek napraw, modernizacji instalacji elektrycznej; 
- dokonywania modernizacji, przeróbek boksów, ich elementów bez zgody Dyrektora 

Stowarzyszenia; 
- ustawiania w korytarzach i innych pomieszczeniach stajni szaf, skrzyń lub innych 

przedmiotów, montowania urządzeń utrudniających komunikację, poruszanie się; 
- wykonywania czynności nie związanych z obsługą koni, stajni. 

3. Zasady wykonywania czynności obsługowych i pielęgnacyjnych przy koniach: 
- wszystkie czynności pielęgnacyjne zaleca się wykonywać w boksach; 
- dopuszcza się dokonywanie niektórych czynności na korytarzach przed swoimi 

boksami (np. smarowanie kopyt) w sposób nie utrudniający innym użytkownikom stajni 
możliwości poruszania się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

- po wykonanych czynnościach pielęgnacyjnych użytkownicy zobowiązani są do 
pozostawienia miejsca uporządkowanego i posprzątanego; 

- sprzęt jeździecki i pielęgnacyjny przed i po siodłaniu należy umieszczać przy ścianie 
boksu siodłanego konia; 

- kategorycznie zabrania się wjeżdżania i wyjeżdżania ze stajni konno; 
- zobowiązuje się wszystkich użytkowników i właścicieli koni do zamykania szatni oraz 

do zachowania czystości w pomieszczeniach; 
- zabrania się ruchu koni alejami asfaltowymi między stajnią a budynkiem 

administracyjnym, przed budynkiem ambulatorium weterynaryjnym na całej długości od 
wjazdu na starą rozprężalnię i szczytem budynku administracyjnego (przed wejściem 
do świetlicy sekcji). Zakaz nie dotyczy okresu badania lekarskiego. 

4. Osobami upoważnionymi do kontrolowania i egzekwowania powyższego regulaminu są: 
Dyrektor Stowarzyszenia oraz trenerzy (pracownicy etatowi Stowarzyszenia i pracownicy stajni). 

5. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich użytkowników koni znajdujących się w stajni i 
wszystkie osoby przebywające w stajni. 
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REGULAMIN UŻYTKOWANIA KRYTEJ UJEŻDŻALNI 

1. Niniejszy regulamin został opracowany i wprowadzony w życie w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa koni i jeźdźców podczas korzystania z krytej ujeżdżalni. 

2. Hala jest do dyspozycji użytkowników codziennie w godz. 07:00 - 20:30. 
3. Wszystkich użytkowników obowiązuje przestrzeganie harmonogramu korzystania z hali.  
4. Za bezpieczeństwo użytkowników hali odpowiedzialni są instruktorzy prowadzący z nimi 

zajęcia. 
- jeźdźcy użytkujący hale bez nadzoru instruktorskiego zobowiązani są do zachowania 

i przestrzegania zasad bezpieczeństwa analogicznie jak grupy szkoleniowe. 
5. Zajęcia w hali mogą prowadzić tylko osoby posiadające uprawnienia zgodne z Ustawą o 

kulturze fizycznej, indywidualne ubezpieczenie OC oraz akredytację wydaną przez 
Stowarzyszenie na podstawie tych dokumentów. 

6. Zabrania się wjazdu do hali jeźdźcom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub środków 
psychotropowych. 

7. Zabrania się na terenie hali palenia tytoniu i spożywania alkoholu. 
8. Zabrania się wprowadzania do hali koni gryzących i kopiących lub w inny sposób 

zagrażających pozostałym użytkownikom szczególnie w godzinach dużego obciążenia hali. 
9. W hali należy przestrzegać ogólnie obowiązujące zasady ruchu: 

- przed otwarciem drzwi, wejściem i wyjściem z hali należy głośno krzyknąć „uwaga 
drzwi!”, aby ostrzec użytkowników znajdujących się w środku, 

- obowiązuje ruch lewostronny, tzn. mijamy się lewymi rękami, 
- pierwszeństwo na śladzie przy ścianie ma koń jadący szybszym chodem, 
- przy większej ilości koni w hali dopuszcza się możliwość podawania kierunku jazdy 

przez instruktora prowadzącego największą grupę jeźdźców  
- jeździec ustępujący powinien zjechać na drugi ślad tak głęboko, by zachować 

odpowiednio bezpieczną odległość. 
- w szczególnych przypadkach (np. w trakcie wykonywania trudniejszych ćwiczeń 

ujeżdżeniowych na dwóch śladach) dopuszcza się możliwość pozostania na śladzie 
przy ścianie po uprzednim zgłoszeniu: „ściana moja”. 

- szczególną uwagę należy zwracać na grupę jadącą w zastępie zawsze ustępując jej 
pierwszeństwa przejazdu. 

10. Każdy jeździec lub instruktor obowiązany jest do natychmiastowego usuwania odchodów 
swoich koni. 

11. Każda osoba przebywająca na terenie hali zobowiązana jest do przestrzegania porządku i 
czystości na jej terenie.  

12. Zobowiązuje się wszystkich użytkowników hali do racjonalnego korzystania ze sztucznego 
oświetlenia zwłaszcza jego wyłączania po zakończeniu zajęć. 

13. W celu dokonania niezbędnych czynności konserwacyjno-porządkowych lub przygotowaniu 
zawodów i innych imprez dopuszcza się czasowe wyłączenie hali z użytku po uprzednim 
zawiadomieniu jej użytkowników. 

14. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie sprzętu jeździeckiego oraz 
rzeczy wartościowych pozostawionych w hali. 

15. Stowarzyszenie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez psy 
przyprowadzane przez osoby trzecie. Osoba przebywająca na terenie hali z psem 
odpowiedzialna jest za jego zachowanie pod kątem ludzi oraz koni. Zaleca się trzymanie psa 
na smyczy.  

16. Brak respektowania postanowień niniejszego regulaminu, szczególnie w zakresie 
bezpieczeństwa, może spowodować indywidualny zakaz użytkowania hali. Wnioski 
odnośnie nie przestrzegania bezpieczeństwa należy zgłaszać Dyrektorowi obiektu. 

17. Zabrania się używania w hali urządzeń akustycznych uciążliwych dla słuchu ludzi i zwierząt 
jak również zachowań mogących spowodować gwałtowną reakcję koni. 

18. Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i obowiązuje od 
dnia wywieszenia.  

 
 


