PRAVIDLA POHYBU
PO AREÁLU
CHOVEJTE SE OHLEDUPLNĚ
Při vstupu do areálu jsou všichni povinni chovat se tak, aby nedocházelo k
vědomému plašení zvířat a rušení právě probíhajících terapií. To znamená
pohybovat se pomalu, nevytvářet zbytečný hluk a rušivé vlivy a vyčkávat na
terapii na místě k tomu určeném. Také byste jistě nechtěli, aby kdokoliv jiný
narušoval terapii vašeho dítěte, buďte proto ohleduplní i u terapií ostatních..
ZVLÁŠTĚ UPOZORŇUJEME NA NEVHODNOST ŠUSTĚNÍ RŮZNÝMI PYTLÍKY A
OBALY OD JÍDLA (koně mají pak pocit, že se jich to týká a nesoustředí se na
práci), BĚHÁNÍ A KŘIČENÍ DĚTÍ A NARUŠOVÁNÍ PROSTORU, VE KTERÉM
PROBÍHÁ TERAPIE.

ZÁKAZ VSTUPU MIMO PROSTOR PRO TERAPIE
Pro účely poskytování terapií je vymezen pouze určený prostor. Přilehlé prostory
jsou určeny k soukromým účelům a vstup do nich je povolen pouze za účelem
návštěvy toalety. V tomto případě prosíme o důsledné uzavírání oddělovací
branky mezi těmito dvěma prostory. Volný pohyb v tomto prostoru je zakázán,
respektujte to prosím a nenarušujte nám naše soukromí. Do přilehlého prostoru
je zakázán vstup psů - při návštěvě WC je zakázáno brát psa s sebou.

VYČKEJTE NA POKYN TERAPEUTA
Občas se nám stane, že během terapie vznikne situace, která vyžaduje dořešení
nad rámec stanoveného času terapie. Může se tedy stát, že se čas začátku vaší
terapie posune (na délku vaší terapie toto nemá samozřejmě vliv).
Vždy proto počkejte, až si od vás terapeut přijde dítě přebrat, nevoďte ho nikam,
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to the stroma. This process generates ATP from ADP and Pi, similar
to the generation of ATP in the electron transport chain.

PRAVIDLA POHYBU V BLÍZKOSTI KONÍ
1. Ke koním se klienti ani jejich doprovod NIKDY nepřibližují bez přítomnosti
terapeuta či terapeutem pověřené osoby.
2. Při příchodu ke koni je vždy nutno zvíře oslovit a přicházet tak, aby kůň
příchod další osoby viděl - nikdy nepřicházet zezadu – kůň za sebe nevidí,
mohlo by dojít k jeho překvapení, následné negativní reakci ze strany zvířete
a ohrožení bezpečnosti všech zúčastněných.
3. Před krmením koní ČÍMKOLIV je nutné zeptat se na souhlas terapeuta,
jelikož určité látky mohou u koní vyvolat zdravotní komplikace. Mimo to mají
naši koně, mimo terapii, různé návyky úchopu pamlsku, které by mohly
klienta či jeho doprovod vyděsit či zranit.

ZÁZEMÍ PRO TERAPIE
Pokud se v "hipodomku" nepracuje s klienty, je vám tento prostor k dispozici pro
vyčkávání na terapie i pro čekání na děti. Dodržujte prosím veškerá pravidla pro
využívání tohoto prostoru, aby vám mohl být k dispozici.
VŠECHNA AKTUÁLNÍ PRAVIDLA NAJDETE NAPSANÁ UVNITŘ DOMEČKU.

OBECNĚ PLATÍ, ŽE:
V AREÁLU HIPOREHABILITACE JE ZAKÁZÁNO KOUŘIT - KOUŘENÍ JE
POVOLENO POUZE NA PARKOVIŠTI, A TO ZA PŘEDPOKLADU, ŽE ZDE BUDE
TRVALE ČISTO A VŠICHNI SI SVÉ NEDOPALKY PO SOBĚ BUDOU UKLÍZET A
NEBUDEME JE NACHÁZET POHÁZENÉ V TRÁVĚ A PŘILEHLÉM OKOLÍ
PŘI POBYTU V AREÁLU NESE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PLNOU ZODPOVĚDNOST
ZA SVÉ DÍTĚ A JEHO JEDNÁNÍ
DO AREÁLU JE POVOLEN VSTUP PSŮ NA VODÍTKU, PSI VŠAK NESMÍ
VSTUPOVAT DO PŘILEHLÝCH SOUKROMÝCH PROSTOR, KDE SE NACHÁZÍ WC
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