Huis- en veiligheidsregels Gipsy Horses Ranch
De huis- en veiligheidsregels zijn na te leven door iedereen: ruiters, ouders, helpers, eigenaars,
caféklanten en alle andere bezoekers. Dit om de ranch voor iedereen een aangename plaats te houden
en voor de veiligheid van iedereen.
Wanneer we spreken over paarden, gaat het telkens over paarden en pony’s.

ALGEMEEN
-

-

-

-

Klanten en bezoekers worden geacht van de geldende regels op de hoogte te zijn
Iedereen die zich op het terrein van de ranch bevindt, doet dit op eigen risico
GHR is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan uw persoonlijke eigendommen
Iedereen is aansprakelijk voor de door hem, aan de eigendommen van de ranch, aangerichte
schade
Voertuigen op het terrein dienen steeds stapvoets te rijden. Voetgangers, honden en paarden
hebben altijd voorrang
Aanwijzingen van het personeel dienen steeds opgevolgd te worden
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/begeleiders dat kinderen zich aan de geldende
regels houden. Eventueel aangerichte schade dient door de ouders/begeleiders volledig te
worden vergoed
De opslagplaatsen van de ranch, de staanplaatsen van de machines, de mesthoop en stro-en
hooibalen zijn geen speeltuin (lees verboden terrein)
GHR is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
Elke bezoeker, ruiter, ouder, helper… is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een
verzekering voor lichamelijke ongevallen bij Paardensport Vlaanderen (bij ons te verkrijgen) of
elders.
Bezoekende honden mogen, wanneer niet aangelijnd, enkel onder toezicht rondlopen en dit
steeds op verantwoordelijkheid van de eigenaar. Uitwerpselen dienen onmiddellijk verwijderd te
worden. In geval van overlast kan de hond een verbod krijgen tot loslopen of kan toegang tot het
terrein verboden worden.
Wanneer u op de ranch personen aantreft van wie u vermoedt dat zij er niet thuis horen, dient u
onmiddellijk het personeel te waarschuwen
Wanneer een klant of bezoeker zich ondanks een waarschuwing niet aan de regels houdt, kan
deze de toegang tot de ranch worden ontzegd
Gipsy Horses maakt tijdens bepaalde activiteiten beeldmateriaal (foto’s en video) dat gebruikt kan
worden op de website of sociale mediakanalen. Eventueel bezwaar hiertegen kan bij aangaan van
het lidmaatschap schriftelijk aan het bestuur van Gipsy Horses overgemaakt worden (William,
Caroline, Junior, Maxine).
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OPENINGSTIJDEN
Maandag
Woensdag
Dinsdag, donderdag en vrijdag
Zaterdag en zondag

Manege
gesloten
vanaf 8u
vanaf 8u
vanaf 8u

café
gesloten
vanaf 13u30
vanaf 14u
vanaf 9u30

ORDE EN NETHEID
-

Ruim steeds je afval op
Sigarettenpeuken horen niet op de grond
Drankflesjes, tassen, glazen, …, dienen steeds teruggebracht te worden naar het café
Er is een toilet, maak hier gebruik van en laat je urine niet zomaar ergens anders achter. Was je
handen na elk toiletbezoek
De gangen in de manege dienen steeds opgeruimd te zijn. Uitwerpselen en dergelijke van het
paard worden door de ruiter opgeruimd vooraleer hij deze plek verlaat
Gebruikt materiaal wordt steeds netjes terug opgeborgen/op zijn plaats gelegd of gezet

PAARDEN EN VEILIGHEID
-

Er wordt liefdevol omgegaan met paarden
Lopen of roepen in de buurt van de paarden is ten strengste verboden.
De stallen niet betreden, de paarden niet aanraken en zeker niet voederen of snoepjes geven
zonder toestemming van de eigenaar van dat paard
Hou als bezoeker voldoende afstand van een paard, ook al wordt het begeleid. Ieder paard kan
onverwacht bijten/stampen
Manegepaarden poetsen, van en naar stal of paddock begeleiden en op- of afzadelen gebeurt
steeds na toestemming van het personeel
Sluit altijd de staldeuren zodat paarden niet kunnen ontsnappen
Zet stal- en toegangsdeuren altijd helemaal open als je er met een paard doorheen gaat
Laat paarden nooit zonder toezicht vastgebonden staan in de gangen
Zorg ervoor dat paarden niet te dicht achter of langs elkaar lopen
We raden bij het (buiten)rijden het dragen van een tok en/of bodyprotector aan
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PAARDEN OP DE PADDOCK
-

-

Zet geen paarden op de paddock zonder toestemming van de eigenaar of het personeel
Zet geen paarden samen met een ander paard zonder toestemming van die eigenaar.
Paarden worden altijd naar de paddock gebracht met halster en touw. Halster en touw blijven
aan de paddock hangen zodat het paard er steeds veilig afgehaald en op stal gezet kan worden.
Er mag nooit een paard alleen buiten blijven staan. Wanneer het voorlaatste paard
binnengehaald wordt, dient het personeel hiervan verwittigd te worden.
Voor de vrij te gebruiken paddocks geldt:
o Max. 3u/dag
o Geen hooi geven op de paddock
o Na gebruik de paddock vrijmaken van mest
Zet geen paarden op de verhuurde en/of privépaddocks zonder toestemming van de eigenaar

REGELS IN DE PISTE
Onderstaande regels zijn van kracht tenzij de lesgever een andere opdracht geeft.
-

Paarden mogen zonder toezicht niet losgelaten worden in de rijpistes
Bij het rijden zijn alle poorten gesloten
Bij het rijden geen grote uitstekende sieraden of loshangende kledij of sjaal dragen
Het aan- of uittrekken van kledij op een manegepaard mag enkel wanneer het paard wordt
vastgehouden
Bij het passeren moet men elkaar ruimte geven en niet afsnijden
Rij niet te dicht achter een ander paard (een veiligheidsafstand van een paardenlengte)
Maximum met 2 paarden naast elkaar rijden
Wanneer meerdere ruiters in de piste rijden, wordt er op de hoefslag niet halt gehouden
Opstappen doe je steeds zonder anderen te hinderen en niet op de hoefslag
Zet nooit hindernissen in de piste zonder overleg met de andere ruiters en verwijder ze na het
rijden.
Ruiters die zich in moeilijkheden bevinden, hebben altijd voorrang
Wanneer iemand valt, stopt iedereen direct met rijden voor de veiligheid
Enkel ruiters en begeleiders zijn toegestaan in de piste

STIEREN EN KOEIEN
De stieren en koeien op de ranch worden nooit benaderd zonder uitdrukkelijke toestemming van het
personeel
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WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL
-

Voorkom paniek
Er gaat iemand naar het slachtoffer en blijft erbij
Waarschuw zo snel als mogelijk het personeel wanneer die niet aanwezig is
Zorg ervoor dat de paarden niet bij het slachtoffer kunnen komen
Bij twijfel wordt een arts geraadpleegd of een ambulance gebeld
Vergeet niet om een ongevalsaangifte van Paardensport Vlaanderen in te vullen (te bekomen via
de website van PSV of in het café)

ANDEREN HELPEN
Zodra je iemand ondersteuning biedt bij het poetsen, opzadelen, aandoen van het kopstuk, afzadelen,
materiaal wegleggen, … ben je in principe aan het helpen. Mogelijk doe je dit vrijwillig, op vraag van de
lesgever of iemand anders.
Wij vinden het altijd fijn wanneer mensen behulpzaam zijn en het maakt mee de sfeer van de ranch.
Vergeet echter niet dat je ook als helper zelf verantwoordelijk bent voor je persoonlijke ongevallen- en
aansprakelijkheidsverzekering (Paardensport Vlaanderen of een andere)

BUITENRITTEN
Er bestaat geen ‘ruitervergunning’ maar toch voorziet de wegcode strikte regels voor ruiters die zich op de
openbare weg bevinden: de ruiters moeten minimum 14 jaar oud zijn (12 jaar mag wanneer ze begeleid
worden door een volwassene van 21 jaar met voldoende rijervaring)
-

ruiters die buiten rijden moeten hun paard onder controle kunnen houden. Concreet betekent dit
dat ze in staat moeten zijn om hun paard te stoppen, opnieuw te doen stappen, te doen
versnellen, af te remmen, en rechtsomkeer te doen maken … Zoals elke bestuurder moet de ruiter
in alle omstandigheden zijn montuur kunnen beheersen. Ruiters moeten dus over de nodige
ervaring beschikken en meteen kunnen ingrijpen, mocht hun paard in paniek raken.

Met manegepaard alleen op buitenrit? Dit kan enkel na toestemming van het personeel
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