Rekener Charta (Karta z Reken)
Podroz konna po drogach bez granic
Ta karta popieramy wszystkie wysilki zwiazane ze zniesieniem ograniczen dla jezdziectwa konnego i
dorozkarskiego jak rowniez angazujemy sie po to, zeby pamietac o koniach, mimo wzrostu motoryzacji i
uprzemyslowienia
My, nizej podpisani na tej Karcie wspieramy nastepujace postulaty:
 zachowanie kultury jezdzieckiej i dorozkarskiej
 zachowanie swobodnego poruszania sie konno, z daleka od ruchliwych ulic w zgodzie z innymi
szukajacymi odpoczynku ludzmi
 ochrona i zachowaniem przyrody dla nastepnych generacji
 obchodzenie sie z konmi z odpowiednim respektem
 poparcie i uznanie jazdy konnej i dorozkarstwa w celu zachowania dobra kulturalnego. Jazda konna i
dorozkarstwo pobudzaja czulosc na nasze srodowisko przyrodnicze
 popieramy prace z dziecmi i mlodzieza. Poprzez kontakt i obchodzenie sie z konmi
 poznaja i ucza sie dodatkowych wartosci jakimi sa: odpowiedzialnosc, respekt i powazanie dla
otaczajacej nas przyrody.
My nizej podpisani,
 jestesmy przekonani, ze konie, jako czesc naszej kultury, zasluguja na szczegolna
 ochrone i opieke, aby przezyc czasy motoryzacji i uprzemyslowienia
 popieramy uznanie jazdy konnei i dorozkarsta jako sportu w przyrodzie i chcemy animowac do
zgodnych z otaczajaca nas przyroda projektow turystki jezdzieckiej , sczegolnie w strukturalnie slabo
rozwinietych regionach, dla ktorych taka turystyka
 wplynelaby na rozwoj tej galezi gospodarki
 wspieramy ochrone historycznych szlakow pocztowych i handlowych jako kulturalne dziedzictwo i
podejmujemy starania, aby z tychze – jak kiedys – bezgranicznych szlakow mozna bylo korzystac i
podrozowac konno.
 robimy wszystko w celu zachowania roznorodnosci, niepowtarzalnosci i piekna przyrody, krajobrazu i
swiata zwierzat i zdajemy sobie sprawe z koniecznosci ochrony tych dobr.
 jestesmy za przeprowadzaniem starannej edukacji w celu uzyskania calkowitej harmonijnej wiezi
pomiedzy czlowiekiem a koniem
My, nizej podpisani jestesmy za ochrona, opieka i okazaniem specjalnego szacunku w stosunku do koni oraz
za prawem wolnego dostepu do otaczajacej nas przyrody zarowno dla ludzi jak i dla koni.
Podpisy:

Inicjatorzy
The Long Riders Guild
Weitreitergilde jest pierwsza swiatowa Unia dalekiego jezdziectwa konnego. Unia ta zostala zalozona w 1994
roku, aby zjednoczyc kobiety i mezczyzn z wszystkich krajow, ktorzy podczas jednej jazdy konnej przebyli
wiecej jak 1000 Mil (1600 km). Celem Unji sa wzajemne starania o zapewnienie wolnosci i rozwoj kazdej
individualnej jednostki, tak zeby nasza pamiec i wiadomosci o jezdzie konnej mogly byc przekazane
nastepnej generacji. Najwazniejszym kryterium jezdziectwa jest zapobieganie cierpieniom i unikaniem
niepotrzebnych obciazen koni.
Vereinigung der Freizeitreiter und – fahrer in Deutschland e.V. (VFD)
VFD została założona w 1973 roku przeciwko planowanej inicjatywie w sprawie znacznego ograniczenia
prawa jazdy w lesie i na polach. VFD jest drugim najwiekszym zwiazkiem w Niemczech Stowarzyszenie jest
punktem kontaktowym rekreacyjnych jeźdźców i dorozkarzy w Niemczech (VFD) i dziala dla dobra i
humanitarnego utrzymywania koni.Biologowie naszego Stowarzyszenia udowodnili, ze utrzymywanie koni
w ich naturalnych warunkach (poprzez tworzenie wystarczajacych i bogatych gatunkowo obszarow lak i
pastwisk) i utrzymanie dotychczasowych przyrodniczych obszarow prowadzi do ochrony przyrody i jej
naturalnego bogactwa. Z tych idei korzysta nie tylko otaczajaca nas przyroda, ale rowniez konie i jezdzcy.
VFD w ramach szkolen wychowuje jezdzcow i dorozkarzy, uczula na otaczajaca nas flore i faune , motywuje do
taktownego zachowania w stosunku do innych, szukajacych odpoczynku ludzi.

