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PŘIHLÁŠKA DO JEZDECKÉHO KROUŽKU 
škol. rok 2021/2022 

 
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………….. 
 
Datum narození: .…………………………………………………………………………… 
 
Rodné číslo: ………………………………………………………… 
 
Bydliště: ……………………………………………………………………………………….. 
 
Zdravotní stav dítěte a jeho případná omezení:…………………………………………… 
 
Jméno a kontaktní telefon na zákonného zástupce:……………………………………… 
 
Email:……………………………………………………………………………..................... 
 

Jezdecký kroužek je určen pro děti ve věku 6 – 15 let a probíhá v pondělí a pátek       
v době 15.00 – 18.00h.  

 
PONDĚLÍ         PÁTEK* 

* zaznačte zvolený den 
 
 
Náplň kroužku: 

 Ošetřování koní 

 Výuka jízdy na koni 

 Teoretická a praktická výuka o přirozeném chování koní a jejich výcviku 

 Práce ze země s koňmi. 
 
Cena: 

 1500,-/měsíc 

 Kroužek se platí čtvrletně: 
říjen – prosinec 2021 ve výši 4.500,-- Kč 
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leden – březen 2022 ve výši 4.500,-- Kč 
duben – červen 2022 ve výši 4.500,-- Kč. 

 Platí se předem nejpozději při nástupu na první lekci daného měsíce, 
v případě ukončení či přerušení docházky nebude uhrazená platba vrácena 
ani nijak nahrazena. 

 Bude-li lekce zrušena ze strany pořadatele, má účastník kroužku právo na 
náhradu lekce. 

 Absenci dítěte je nutné předem oznámit a to min. 1 hod před zahájením lekce. 
 Částku můžete uhradit hotově nebo na účet č. 240523740/0300 (do poznámky 

uveďte jméno a příjmení dítěte). 
 

Výbava: 

 Dlouhé, přiléhavé kalhoty z neklouzavého materiálu 

 Pevná, kotníková obuv s hladkou podrážkou 

 Další oblečení s ohledem na počasí 

 Bezpečnostní přilba  

 Bezpečnostní vesta  
 
Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že jezdectví je rizikový sport, ať už při jízdě samotné 
nebo práci s koňmi či jinými aktivitami s tím spojenými, které budu provozovat na 
vlastní nebezpečí, avšak budu striktně dodržovat bezpečnostní pokyny, zejména u 
používání bezpečnostních pomůcek jako je helma a vhodná obuv. 
 
 
V ……………………………………. dne ………………………………. 
 
 
Jméno a příjmení dítěte: 
 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Jméno a příjmení zákonného zástupce hůlkovým písmem: 
 
……………….…………………………………………………………………. 
 
 
 
Podpis zákonného zástupce: 
 
 
………………………………………………………………. 


