Přihláška do JEZDECKÉ ŠKOLIČKY

Údaje o dítěti:
Jméno:______________________________ Příjmení: _____________________________
Datum narození:______________
Bydliště:__________________________________________________________________
Zdravotní pojišťovna dítěte: _________________________
Zdravotní stav dítěte (případná omezení, alergie, užívané léky a další nutná upozornění):
___________________________________________________________________________
Zkušenosti s jízdou na koni (vyberte):





žádné
začátečník
mírně pokročilý
pokročilý

Údaje o rodičích (vyplňte alespoň za jednoho):
matka:
jméno a příjmení: __________________________________________________________
telefon: _________________________ email: ____________________________________
otec:
jméno a příjmení: __________________________________________________________
telefon:_________________________ email: ____________________________________
Náplň jezdecké školičky:
Výcvik je přizpůsoben dětem podle jejich zdatnosti a věku. Kromě klasické jízdy na koni děti učíme i
základy voltiže (na lonži děti učíme rovnováze na hřbetu koně pomocí základních gymnastických
cviků). Samozřejmostí je i péče o koně ve stáji (čištění, sedlání, mazání postrojů koní, atd.). S dětmi
se věnujeme základní teorii o koních.
Vedoucí výcviku:
Petra Štenclová - instruktor jezdectví, tel. 723953044

Cena a způsob platby:
Cena je 200,- Kč/lekce (30 minut) začátečníci, 250,- Kč/lekce (45 minut) pokročilejší. Platbu je třeba
uhradit nejpozději v den zahájení první lekce v příslušném měsíci, a to převodem na účet. Do zprávy
pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte. Případně je možná platba v hotovosti vedoucí cvičitelce.

Č.ú.: 3633817399/0800
V případě zrušení některého z termínů výcvikové lekce z důvodů na straně pořadatele bude
poskytnuta úměrná náhrada nebo bude poplatek převeden do následujícího měsíce.
Termín konání jezdecké školičky - každé úterý a čtvrtek 16:00 – 18:00 hod.
Nutné vybavení
Pevná obuv s hladkou podrážkou. Při jízdě na koni je nutné mít dlouhé kalhoty nebo jezdecké kalhoty
(ne rifle nebo šusťákové kalhoty) a další oblečení vhodně přizpůsobené počasí. Jezdecký výcvik
probíhá většinou v kryté jezdecké hale. Dále je nutná jezdecká nebo cyklistická přilba. Bezpečnostní
vesta či páteřní chránič není povinný, ale doporučuje se. Jezdec nesmí mít náramky, řetízky,
popřípadě jiné zachytitelné a ostré předměty.
Doporučení a jiná upozornění
Při práci se zvířaty je nutné mít naočkované povinné očkování. Pokud se dítě nemůže dostavit na
lekci, je nutné tuto skutečnost před začátkem lekce oznámit telefonicky nebo SMS zprávou na výše
uvedené telefonní číslo vedoucí výcviku. Dítě je povinno řídit se pokyny vedoucích jezdecké školičky a
ostatních cvičitelů ve stáji.

Písemný souhlas zákonného zástupce
Souhlasím se zápisem dítěte ....................................................,narozeného .....................................do
Jezdecké školičky ve Stáji Kincl, Skály 18., Horní Město, 79344. Seznámil/a jsem se s
Bezpečnostními pravidly a Provozním řádem provozovatele, které jsou uvedeny na internetových
stránkách a vývěskách v areálu a souhlasím s nimi.
Svým podpisem stvrzuji, že já …....................................................................(jméno a příjmení) si jsem
vědom/a možných rizik úrazu při ošetřování, práci, jízdě na koni, voltižování a veškerých dalších
činnostech a pohybu kolem koní. Tyto výše uvedené činnosti budou provozovány na vlastní
nebezpečí. Jsem seznámen/a a upozorněn/a na bezpečnostní pokyny s výše uvedenou činností
související, zvláště pak na nutné použití bezpečnostní přilby a vhodné obuvi. Rizika v jezdeckém
sportu se dají snížit dodržováním pokynů bezpečnosti, ale nedají se úplně vyloučit.

Ve skalách dne: ……………………………….

Podpis: ………………………………

