Příměstský koňský tábor pro děti - Léto s koňmi na Ptýrově 2018
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
1.turnus 2.-6.7. / 2.turnus 9.-13.7. / 3.turnus 23.-27.7. / 4.turnus 30.7.-3.8. / 5.turnus
20.-24.8.

1. Vybraný turnus-zakroužkujte
2. Údaje o přihlášeném dítěti
Jméno a příjmení
Věk / Datum narození/rodné číslo
Bydliště

a) Zdravotní stav (včetně případných problémů, na které je třeba brát ohled):
b) Aktivně sportuje:
c) Zkušenosti s koňmi:
jezdí na koni
základní zkušenosti s koňmi

ANO / NE

pokud ano, jaký sport a na jaké úrovni

ANO / NE
ANO / NE

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

3. Rodič / Zákonný zástupce
Jméno a příjmení:
č.OP nebo datum narození,RČ:
Bydliště:
Kontakt (e-mail a telefon):

4. Základní informace
V rámci aktivit se budou děti pohybovat venku i v uzavřeném prostoru, nelze vyloučit určité zněčištění oděvu.
Nápň lekcí jízdy na koni bude přizpůsobena znalostem a schopnostem každého ze zúčastněných dětí.
Povinné vybavení:
Uzavřené sportovní boty nejlépe kotníkové, podrážka bez nerovností, dlouhé kalhoty s úzkými nohavicemi.
Doporučeno:
Letní oblečení na převlečení a pevná letní obuv (ne pantofle) v případě teplého počasí, ochranné pomůcky proti
slunci v případě slunného počasí. Pokud vlastníte jezdecké vybavení, vše potřebné pro jízdu na koni.

Platební podmínky:
č.ú. 107-8450930287/0100 KB
v.s. 9, text: jméno dítěte

záloha ve výši 1 500,-Kč při odeslání přihlášky
doplatek ve výši 3 000,-Kč do 31.5.2018

5. Prohlášení zákonného zástupce:
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 zákonného zástupce:

