
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA  INTENZIVNÍ JEZDECKÝ KURZ 

Č. PŘIHLÁŠKY (VYPLNÍ JS HORSEMANE) ……………………………………………………………………………………………………………. 

Název akce: ZÁBAVNÝ JEZDECKÝ KURZ 

Místo konání: JS Horsemane – Cvrčovice 1, Podolanka 250 73, okr. Praha – Východ 

Cena: 3000,- Kč   Termín (vyberte): a) 20. 7. 2015 – 24. 7. 2015    b) 10. – 14. 8. 2015 

Jméno a příjmení dítěte: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rodné číslo: ………………………………………………………….. Zdravotní pojišťovna: ……………….……………………………………. 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail na dítě (pokud existuje): ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mobilní telefon na dítě (pokud existuje): …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce): ………………………………………………………………………………. 

E-mail na rodiče: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mobil na rodiče: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(poslední tři údaje uvádí dítě do 18 let věku) 

Přihlašuji své dítě na výše uvedený zábavný jezdecký kurz. 

Se smluvními podmínkami jsem se seznámil/a: ANO – NE (nehodící škrtněte) a beru je na vědomí. 

Rovněž beru na vědomí, že celou cenu za intenzivní jezdecký kurz je nutné uhradit nejpozději 14 dní před 

konáním akce hotově v kanceláři JS Horsemane. 

Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu dítěte pro potřeby JS 

Horsemane. 

Souhlasím s uveřejněním fotografií či videa mého dítěte na propagačních materiálech (plakáty, letáky, web…) JS 

Horsemane. 

Prohlašuji, že má přihlašované dítě uzavřené pojištění na úraz. 

Dítě na začátek akce (každý den před 9 hodin): předám osobně – přijde samostatně (nehodící škrtněte). 

Po ukončení akce (každý den v 17 hodin): dítě převezmu osobně – odejde samostatně (nehodící škrtněte). 

Poznámky pro vedoucí akce a ke zdravotnímu stavu dítěte: 

 

V ……………… dne: ……………………………….  Podpis rodiče (zákonného zástupce): ………………………………… 

 



SMLUVNÍ PODMÍNKY NA INTENZIVNÍ JEZDECKÝ KURZ 

1. Cena tábora 

Cena intenzivního kurzu je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak): 

- Minimálně jedné jezdecké hodiny denně 

- Teoretických a následně praktických ukázek práce s koněm (metody přirozené komunikace) 

- Nákladů na oběd a svačinu, zajištění pitného režimu 

- Nákladů na materiál zajišťující chod kurzu (materiál pro soutěže, výtvarné pomůcky atd.) 

- Nákladů na odměny a ceny do soutěží a her 

- Osobních nákladů pracovníků intenzivního jezdeckého kurzu včetně platů externích pracovníků  

- Nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým 

programem 

 

2. Přihlášení dítěte na intenzivní jezdecký kurz 

Zákonný zástupce závazně přihlásí dítě na intenzivní kurz pomocí závazné přihlášky nejpozději do 15. 6. 2015. Vyplněná 

přihláška bude odevzdána osobně v kanceláři JS Horsemane, kde jsou přihlášky zároveň k dispozici pro vyplnění. Kapacita 

intenzivního jezdeckého kurzu je 12 dětí (každé dítě bude mít k dispozici jednoho koně). 

3. Platba za intenzivní jezdecký kurz 

Cenu intenzivního jezdeckého kurzu je nutno zaplatit nejpozději 14 dní před začátkem akce, ideálně však zároveň s podáním 

přihlášky, v hotovosti v kanceláři JS Horsemane. 

4. Zrušení účasti na intenzivním jezdeckém kurzu 

a) Zrušení účasti ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte): 

- Objednanou účast na intenzivním jezdeckém kurzu je možno zrušit pouze písemnou formou přímo v kanceláři JS 

Horsemane. 

- V době delší než 30 dnů před konáním kurzu 100,- Kč z ceny intenzivního jezdeckého kurzu. 

- 29 – 15 dnů před konáním kurzu 30% z ceny intenzivního jezdeckého kurzu. 

- 14 – 7 dnů před konáním kurzu 70% z ceny intenzivního jezdeckého kurzu. 

- V době kratší než 7 dnů před konáním kurzu 100% ceny intenzivního jezdeckého kurzu. 

- Pokud bude účast dítěte prokazatelně zrušena z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte 

(předložení lékařského potvrzení) činí odstupné 100,- Kč + prokazatelně vynaložené náklady na účast dítěte. 

b) Vratky peněz v mimořádných událostech v průběhu intenzivního jezdeckého kurzu 

- Bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu kurzu bez udání důvodu nebo z osobních důvodů a pohnutek, platba za 

intenzivní jezdecký kurz se nevrací. 

- Vyskytnou-li se podložené závažné důvody, kvůli kterým rodiče přeruší účast dítěte na intenzivním jezdeckém 

kurzu, následné vyrovnání platby je závislé na dohodě a propočtení spotřebovaných nákladů. 

- Bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny intenzivního 

jezdeckého kurzu po odečtení dosud vzniklých nákladů. 

 

5. Závěrečná ustanovení 

Za mobilní telefony, MP3 přehrávače, tablety, fotoaparáty a jiné cenné věci (např. šperky, elektrotechniky, jezdecké 

vybavení) děti odpovídají samy a JS Horsemane za tyto věci nezodpovídá. 

Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na přihlášce dítěte 

k účasti na intenzivním jezdeckém kurzu. 

Rodiče mají právo vznést v průběhu intenzivního jezdeckého kurzu připomínky vedoucím instruktorům: Lucii 

Drachslerové a Tereze Momčilové. 

Ve Cvrčovicích dne 6. ledna 2015  Lucie Drachslerová a Tereza Momčilová (vedoucí instruktorky) 

 



PÁR SLOV (ZÁKLADNÍ INFORMACE)  O ZÁBAVNÉM JEZDECKÉM  KURZU 

Ve dvou termínech (20. – 24. 7. 2015 a 10. – 14. 8. 2015) se budeme každý den naplno věnovat koním – 

jezdeckému výcviku, teorii i praktickým ukázkám i péči o čtyřnohé chlupáče – od přípravy krmení až po 

detaily každodenní i občasné péče. K takové péči patří i péče o stáj a okolí. Součástí zábavného jezdeckého 

kurzu jsou i zábavné hry a soutěže. Po celou dobu kurzu se budou všechny děti intenzivně připravovat na 

poslední den, během kterého proběhne závěrečná soutěž, která vyzkouší jezdeckou zdatnost dětí. Tato 

soutěž bude v tematických maskách (vyzdoben bude jezdec i kůň), a jejím vyhlášením ukončíme celý zábavný 

kurz. 

Těšíme se! 

Terka & Lucka 

Cena pětidenního intenzivního a zábavného jezdeckého kurzu: 3000,- Kč 

Termíny:  20. – 24. 7. 2015 

  10. – 14. 8. 2015 

- každý den vždy od 9 do 17 hodin 

CO S SEBOU   

 

Jezdecké vybavení: 

- Ochrannou helmu (pokud dítě helmu nevlastí, nahlaste tuto skutečnost předem, máme k dispozici 

omezený počet helem na půjčení ) 

- Jezdecké kalhoty (rajtky) nebo legíny – musí být na těle upnuté 

- Jezdecké boty nebo nízké boty a chapsy 

- Ochrannou vestu (dobrovolné, ale doporučujeme – pro zvýšení bezpečnosti) 

- Jezdecký bičík nebo tušírku (můžeme opět v omezeném počtu zapůjčit) 

Ostatní: 

- Nejrůznější vychytávky na ozdobení sebe i koně (součást soutěží a her) – stará prostěradla, trika, 

hadry, doplňky do hřívy i do vlasů, propriety k vyšperkování dvojice k dokonalosti, krepový papír . 

- Oblíbené pastelky, tempery, fixy, papíry, čtvrtky (tyto věci budou k dispozici, ale čím víc pastelek, tím 

více zábavy ). 

- PYTEL DOBRÉ NÁLADY 

 

 

 

 

 

 



PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI (podepište a odevzdejte až v den nástupu na akci) 

Prohlašuji, že dítě: …………………………………………., které je v mé péči, nejeví známky akutního onemocnění 

(například horečky nebo průjmu), a ve 14 kalendářních dnech před nástupem na zábavný jezdecký kurz nepřišlo 

do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním, nebo podezřelou z nákazy, ani mu není 

nařízeno karanténní opatření. 

Jsem si vědom/a právních důsledků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé a 

zejména jsem si vědom/a toho, že bych se v takovém případě dopustil/a přestupku podle § 29 odst. 1 zákona č. 

200/90 Sb., pokud by nešlo dokonce o trestný čin. 

DALŠÍ UPOZORNĚNÍ 

U svého dítěte dále upozorňuji na: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

V ……………… dne: ……………………………….  Podpis rodiče (zákonného zástupce): ………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


