Jezdecká akademie - ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
2. Údaje o přihlášeném účastníkovi
Jméno a příjmení
Věk / Datum narození / Rodné číslo
Bydliště
Telefon, E-mail
a) Zdravotní stav (včetně problémů, na které je třeba brát ohled):
b) Aktivně sportuje:

ANO / NE

pokud ano, jaký sport a na jaké úrovni

c) Zkušenosti s koňmi:
jezdí na koni
účastník předchozích akademií
základní zkušenosti s koňmi

ANO / NE
ANO / NE
ANO / NE

pokud ano, kde a jak dlouho
počet turnusů
pokud ano, kde a jaké

3. Rodič / Zákonný zástupce (v případě účastníků mladších 18 let)
Jméno a příjmení:
č.OP/datum narození/RČ:
Bydliště:
Kontakt (e-mail a telefon):

4. Základní informace
Náplň lekcí jízdy na koni bude přizpůsobena znalostem a schopnostem každého ze zúčastněných.
Povinné vybavení:
Uzavřené sportovní boty nejlépe kotníkové, podrážka bez nerovností, dlouhé kalhoty s úzkými nohavicemi.
Není povinností mít jezdecké boty a rajtky, ale doporučujeme. U dětí mladších 15 let vyžadujeme použití bezpečnostní vesty.
Je striktně vyžadováno používání jezdecké přilby. Pokud účasník nemá vlastní, může si zdarma zapůjčit v areálu.

5. Jaký den a čas preferujete pro výcvik jízdy na koni? (uveďte prosím alespoň 2 možnosti)
Den:
Čas:
Platební podmínky:
č.ú. 107-8450930287/0100 KB
v.s. 9, text: jméno účastníka

úhrada za trimestr při odeslání přihlášky
cena 5.000,- Kč za dítě 10-15 let / 6.000,- Kč ostatní

6. Současně s odesláním této přihlášky přihlašuji sebe či dítě, jehož jsem zákonným zástupcem, za člena
jezdeckého klubu Horse - Support z.s., a souhlasím se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu
nutném pro základní administraci.

pokud si členství výslovně nepřejete, zaškrtněte

NE

7. Prohlášení:
Svým podpisem závazně potvrzuji, že při rezervaci přihlášky byli všichni zainteresovaní informováni o programu aktivit s koňmi,
a jsme si vědomi všech rizik, které jsou spojeny s pohybem mezi zvířaty, manipulací s nimi, a současně s tím i jízdou na koni
Povinností je dbát všech pokynů instruktorů, pracovníků stáje a ostatního kvalifikovaného dozoru.
Pro jakoukoliv jízdu na koni je povinnost používat ochrannou jezdouckou přilbu, která je v areálu k zapůjčení.
Jako zákonný zástupce dítěte zároveň prohlašuji, že veškerou činnost, kterou bude dítě u koní vykonávat, činí s mým
vědomím a souhlasem, a pouze na vlastní nebezpečí. Současně jsem si vědom/a všech rizik spojených s jízdou na koni, jeho
ošetřováním a s aktivitami v jezdeckém areálu a venkovním prostředí.

V

dne

Podpis účastníka / zákonného zástupce:

