Huisregels Manege de Bongerd


Ruiters zijn tijdens het volgen van de lessen en tijdens het springen verplicht een goedgekeurde veiligheidscap te
dragen.



Bij het rijden dienen alle ruiters rijlaarzen te dragen óf stevige schoenen met een hak, gecombineerd met minichaps



Tijdens de springlessen of vrij springen moeten de ruiters altijd een bodyprotector dragen.



Bij het vrij rijden gelden de bakregels, deze hangen bij de binnenbakken.



Controleer goed of u de bak kunt betreden of verlaten, voorkom hinder. Geef altijd duidelijk aan dat u de bak
binnenkomt door bijvoorbeeld te roepen: Bakdeur vrij.



Tijdens het rijden moeten de bakdeuren of het hek van de buitenbak dicht blijven en is het niet de bedoeling dat
u als toeschouwer bij de ingang blijft staan



Het is verboden op de bakrand te zitten of staan



Rijden gaat voor longeren, wandelen en los zetten



Er mag maximaal een paard/pony worden gelongeerd en alleen longeren in de binnenbak als de
weersomstandigheden het niet toelaten om buiten te longeren



Springen moet worden gevraagd als er ook andere ruiters in de bak rijden.



Ruim het hindernismateriaal op



Paarden mogen niet zonder toezicht in de bak loslopen



Instructie wordt alleen gegeven door instructeurs die door ons zijn aangewezen



Honden zijn niet toegestaan in de bak



Als er werkzaamheden worden verricht in de bakken (harken, sproeien, los zetten manegepaarden i.v.m mesten)
kan de bak niet voor vrij rijden gebruikt worden.



Zet een paard/pony nooit aan de teugels vast



Loop nooit vlak achter een paard/pony langs



Niet rennen en schreeuwen in de stal. Dit geldt ook voor kleine kinderen!



Wil je een paard passeren laat dit dan weten



Om ervoor te zorgen dat je paard er netjes uitziet, moet je hem voor het opzadelen helemaal poetsen. Behalve
dat de meeste paarden dit erg lekker vinden, voorkomt het drukplekken en wondjes op de rug (onder het zadel)
en is het ook een goede goede massage voor hun huid.



Na gebruik van poetsspullen van de manege, deze weer terug leggen in de daar voor bestemde poetsbak



Zadels en hoofdstellen worden na de les zorgvuldig opgeborgen, het bit afspoelen en het sjabrak netjes onder
het zadel zodat deze kan drogen



De stalgang dient vrij te blijven, het is niet toegestaan spullen voor de stal te laten liggen of aan de stal te hangen



Ruim paardenpoep op, ook al is het niet van je eigen paard



Kruiwagen dienen altijd leeg teruggeplaatst te worden op hun plek



Houdt de stallen en het erf opgeruimd en netjes



Plastic, papier en afval is uitermate schadelijk voor paarden. Vuilnis dient daarom te worden geworpen in de
afvalbakken. Dit geldt ook voor sigarettenpeuken.



Geen afval en troep in de waterafvoeren gooien en vegen



Je mag nooit zelf hooi, stro, voer en andere spullen van de manege pakken



Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden



Bij weide gang dient diegene die zijn paard als ene laatste uit het land haalt ook het laatste paard binnen te halen



Honden moeten aan de riem, uitlaten buiten het terrein en poep direct opruimen



Er geldt een maximum snelheid van 5 km per uur (stapvoets) op het erf



Men dient onder alle omstandigheden voorrang te verlenen aan voetgangers en dieren



Zorg bij het parkeren van u auto (en trailer) dat dit niet belemmerend werkt voor anderen



Roken is niet toegestaan in de kantine en in de stallen



Houdt de kantine en toiletten zoveel mogelijk schoon



Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties in de kantine of op het terras te nuttigen

