
 

            Letní pobyt u koní, JK DVŮR NOVÉ ZÁMKY 

 

           ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 
 

Termín:                  24. – 28. 7. 2023  7. – 11. 8. 2023 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………………………….. 

Rodné číslo:……………………………………………………………….…………………………. 

Datum narození:……………………………………………………..……………………………….. 

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

Telefon na rodiče:……………………………………………………………………………………… 

Zdravotní stav /alergie, léky/:…………………………………………………………………………. 

Jak dlouho jezdíš na koni? ......................................................................................................... 

Tvoje jezdecká zdatnost:……………………………………………………………………………… 

Chci být ubytovaná s kamarádkou/kamarádem…………………………………………………. 

 

E-mail:…………………………………… Podpis rodičů …………………………………… 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poplatek 5900,- Kč za tábor je třeba uhradit nejpozději měsíc před nástupem na účet KB Litovel  
JK DNZ 43-4309160297/0100, do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte + variabilní symbol, 
který Vám bude přidělen po potvrzení přijetí přihlášky 

Informace: hanadostalov60@gmail.com 

  Hana Dostálová, 606 754 043 



 

Potvrzení o bezinfekčnosti  

= čestné prohlášení rodičů o bezinfekčnosti dítěte při odjezdu na pobyt 
 

Čestné prohlášení zákonných zástupců. 

 

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti ………………………………………………………. 

 

narozené(mu)………………………………..     

 

bytem……………………………………………………………………………………………………. 

 

změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teploty apod.) a okresní 
hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření.  

 

 

V ………………………………………..                    dne …………………………………………… 

 

Podpis zákonných zástupců ze dne, kdy dítě odjíždí na tábor: 

 

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

 

 

 

 

 



Čestné prohlášení 
Souhlasím s přihlášením dítěte......................................................narozeného ...................... 

na Letní pobyt u koní ve Dvoře Nové Zámky,  Mladeč,  Nové Zámky 3. 

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, bezpečnostní 
pravidla jsou i součástí přihlášky. 

Svým podpisem stvrzuji, že já/matka,otec/…................................................(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 budu 
provozovat 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. 

Prohlašuji, že jsem uvedl/a všechny potřebné údaje, nezamlčel/a jsem žádné důležité 
skutečnosti, všechny uvedené údaje jsou pravdivé a jsem ochotný/á jejich úplnost a 
pravdivost na výzvu poskytovatele doložit.  

Dávám provozovateli JK Dvůr Nové Zámky s.r.o., Mladeč, Nové Zámky 3, souhlas ke 
zpracování uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a jejich použití při činnosti 
provozovatele. 

Prohlašuji, že jsou mi známy dispozice a charakter areálu, kde se Příměstská jezdecká škola 
koná. Pro toto své rozhodnutí mám dostatek informací.  

Potřebné informace aktivně a včas požaduji po zřizovateli nebo si je sám/a vyhledám na 
internetových stránkách http://www.dvurnovezamky.cz.  

Níže uvedeným podpisem uděluji zřizovateli Dvůr Nové Zámky s.r.o., povolení k 
fotografování dítěte na akci a k případnému zveřejnění fotografií na stránkách zřizovatele 
nebo v tisku. Fotografie musí odpovídat zásadám etiky a dobrým mravům. 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo 
pravdivé. 

V Mladči dne ….…........................... 

 

Podpis ................................................................. 

      u nezletilých podpis zákonného zástupce  



Bezpečnostní pravidla 
 

Bezpečnostní podmínky provozu jezdecké stáje a jezdeckého výcviku: 

1. Po příchodu do areálu je povinností každého se ohlásit a respektovat pokyny majitele, 
trenéra nebo zkušených jezdců. 

2. Ke koním můžeme přistupovat jen se svolením výše uvedených osob. 
3. Při zacházení s koňmi se chováme klidně, neběháme, nekřičíme a bez souhlasu majitele 

koně ani nekrmíme. 
4. Při příchodu ke koni ho slyšitelně oslovíme, nepřistupujeme k němu zezadu, 

dodržujeme bezpečnou vzdálenost (buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, 
abychom nemohli být kopnuti nebo kousnuti). 

5. Součástí bezpečnosti je také kontrola sedla a uzdečky a to jak trenérem, tak jezdcem. 
Případné závady je nutné hlásit. 

6. Pro jezdecký výcvik je nutná vhodná výstroj: jezdecká nebo cyklistická přilba (povinnost 
u jezdců mladších 18 let, u ostatních se doporučuje), dlouhé kalhoty, pevná kotníková 
obuv s hladkou podrážkou a též doporučujeme dlouhý rukáv. Bezpečnostní vesta či 
páteřní chránič není povinný, ale doporučuje se. Případně je možné použít vlastní 
jezdeckou výstroj (jezd. boty, chapsy, přilbu, vestu, rukavice, …). Jezdec nesmí mít 
náramky, řetízky, popřípadě jiné zachytitelné a ostré předměty. 

7. Na koni nejezdíme pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog. Při jízdě se nesmí žvýkat 
žvýkačka, kouřit ani telefonovat. 

8. Noví jezdci objektivně informují trenéra o svých jezdeckých zkušenostech. Trenér si 
vyzkouší nové jezdce, tak aby si ověřil uvedený stav věci. 

9. Jezdecký výcvik je provozován na vlastní nebezpečí jezdce nebo zákonného zástupce 
dítěte. Vždy, když se jezdec necítí bezpečně nebo má pocit, že pokynům instruktora 
nerozumí, tuto skutečnost instruktorovi oznámí. Jezdcům se doporučuje pojistit se 
proti úrazu. 

10. Jezdci se zavazují respektovat pokyny trenéra, cvičitele nebo jiné pověřené osoby, a to 
jak na jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým 
výcvikem nebo činností kolem koní. 

11. Jízda je umožněna pouze po vyplnění a odevzdání čestného prohlášení.  

 


