VESKIMETSA RATSAKESKUSE HOBU/PONIJALUTUSE EESKIRI
1) Hobujalutust korraldavad Ratsakeskuse treenerid.
2) Treenerit abistab instrueeritud isik.
3) Hobujalutuses kasutatakse turvalisi, selleks otstarbeks koolitatud hobuseid ja ponisid.
4) Kuna hobune või poni on looduse poolt oma loomult kartlik loom, siis võib ta käituda
ettearvamatult.
5) Hobujalutuse korraldaja teeb kõik selleks, et tagada ohutu teenus.
6) Hobujalutuses osaleja ja temaga kaasas olevad isikud peavad koheselt täitma
hobujalutuse eest vastutava isiku kõiki juhiseid. Tähtsamad punktid, millest on
kohustuslik kinnipidada, on kirjas allpool.
7) Juhul, kui punktis 6) nimetatud tingimust ei täideta, siis on hobujalutuse korraldajal
õigus katkestada teenus ohutuse tagamiseks. Sel juhul kuulub tasu katkestatud teenuse
eest tasumisele täies ulatuses.
8) Hobujalutuses osalevatel alaealistel ratsanikel on keelatud:
a) Liikuda tallis ilma järelvalveta. Hobujalutuse tellija vastutab täiel määral tallivahel
juhtuda võivate õnnetuste eest.
b) Tallivahel liikudes ei tohi sirutada kätt läbi hobuse boksi võre.
c) Tallivahel ei tohi jooksta – hobusetall on hobuste kodu, kus hobused puhkavad.
d) Tallivahel ei tohi karjuda ja kisada.
e) Rangelt on keelatud avada hobuse bokside uksi.
f) Anda maiusi ja sööta hobuseid ilma loata!
9) Hobujalutuses kaasaolevad isikutel (lapsevanem, hooldajad, külalised jne) on keelatud:
a) Pildistada VÄLGUGA! Samuti ei tohi pildistada liiga lähedalt hobuseid.
b) Häirida hobuseid müra ja liikumisega
c) Kaasas olla kilekotte ja muid esemeid, mis krõbisevad, sahisevad või võivad muul
moel ehmatada hobust või poni. Küsida infot treenerilt!
d) Anda hobusele/ponile maiusi ja sööta ilma loata!
e) Tallivahel liikudes ei tohi sirutada kätt läbi hobuse boksi võre ega lubama seda teha
oma hoolealusel või kaaslasel
10) Ratsaniku meelespea:
a. kaska ehk turvakiiver peab olema alati peas ratsanikul, kui ta on hobuse seljas
b. jalas peaksid olema pikasäärega püksid
c. närimiskumm ei tohi olla suus hobujalutuse ajal
d. kui ratsanik kannab prille, siis peaksid need olema kinnitatud kummiga või muul
viisil.
e. taskus ei tohiks olla telefone, võtmeid ega muid väärisesemeid – need peaks andma
hobujalutuse ajaks ära.

