
Přihlášku vytiskněte, vyplňte a podepište a nafocenou pošlete e-mailem na rancpodbrizami@email.cz 
 

PŘIHLÁŠKA NA JEZDECKÝ TÁBOR  
KOCOURKOV – LÉTO 2023   

  

Přihlašuji závazně své dítě ………………..……………………..……………….…………………………  

Rodné číslo………………………………..…………………….  Zdrav. pojišťovna…………………..….…  

na jezdecký tábor v Kocourkově na ranči pod břízami (zaškrtněte termíny a formu tábora):   

Forma:  ☐ POBYTOVÁ, cena 6.600 Kč                ☐ PŘÍMĚSTSKÁ, cena 6.200 Kč  
 

☐ 1.turnus      ne 2.7. - so 8.7.2023 

☐ 2.turnus      ne 9.7. - so 15.7.2023 

☐ 3.turnus      ne 16.7. - so 22.7.2023 

☐ 4.turnus      ne 23.7. - so 29.7.2023 

☐ 5.turnus      ne 30.7. - so 5.8.2023 

☐ 6.turnus      ne 6.8. - so 12.8.2023 

☐ 7.turnus    ne 13.8. - so 19.8.2023 

☐ 8.turnus    ne 20.8. - so 26.8.2023 

☐ 9.turnus    ne 27.8. - so 2.9.2023 

☐ Dítě jede na dva navazující turnusy a bude mezi nimi zůstávat o víkendu v Kocourkově (příplatek 0Kč). 

☐ Mám zájem o zapůjčení bezpečnostní vesty/páteřáku pro dítě vysoké …………… cm. 

☐ Mám zájem o zapůjčení jezdecké přilby. Půjčovné za vestu/přilbu/vestu s přilbou je 200Kč/turnus. 
 
 

Kontaktní informace (nemusíte vyplňovat, pokud již dítě v Kocourkově na pobytu bylo a nedošlo ke změně v údajích): 

Matka: ……………………………………………………………………………………………………………tel.: ………………….………….……………………  

Otec: .……………………………………………………………………………………………………………..tel.: ………………………………..………………... 

Ulice a č.p…………………………………………………..………………………Obec………………………………………………...PSČ…………….………..  

Kontaktní e-mail: ………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………... 

Prosím, zaškrtněte orientační stupeň jezdeckých dovedností dítěte:  
 

A - Nejezdec  B - Jezdec začátečník  C - Pokročilý začátečník  D - Pokročilý jezdec  E - Zkušený jezdec  F - Jezdec ZZVJ  

nejezdil nikdy 
či se občas 
sveze  

jezdí převážně na lonži 
či vodítku, zvládá krok, 
částečně klus 

sám jezdí v kroku i klusu, 
v klusu vysedává na 
správnou nohu 

zvládá klus v terénu a cval 
na jízdárně, zvládá dobře 
stehenní sed a kavalety 

zvládá sám koně v 
terénu i ve cvalu a 
skáče nižší skoky 60+ 

má licenci ZZVJ 
nebo zvládá koně v 
rozsahu úloh ZZVJ  

 

Podpisem na přihlášce rodiče/zákonní zástupci potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícím:  

Odesláním vyplněné a podepsané přihlášky provádíte rezervaci táborového místa, která vám bude obratem potvrzena. 
S potvrzením rezervace obdržíte organizační pokyny i pokyny k platbě. Platba tábora probíhá ve dvou částech, záloha ve 
výši 2 000 Kč je splatná do 2 týdnů od potvrzení rezervace (bez úhrady zálohy rezervace zaniká), doplatek je splatný do 
31.5.2023. Seznámili jste se a souhlasíte se storno podmínkami. Pokud zrušíte svou rezervaci tábora, budou vám 
účtovány storno poplatky v závislosti na termínu, kdy storno provedete:  

při zrušení do 15.dubna administrativní poplatek 500 Kč 
při zrušení v termínu od 16.dubna do 15.května 15 % z ceny 
při zrušení v termínu od 16.května do 15.června 30 % z ceny 
při zrušení po 15.červnu a při nenastoupení na tábor 100 % z ceny  

Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. Na táboře jsou zakázané mobilní telefony. V den 
příjezdu na tábor musí být odevzdáno potvrzení od lékaře a potvrzení zákonného zástupce o bezinfekčnosti.     
Nástup na tábor je u pobytové formy tábora v neděli mezi 17,00 – 18,00 v místě konání tábora (Vyskeř, Lažany 11),  
u příměstské formy tábora v pondělí 8,00 – 8,30. Ukončení tábora je v sobotu mezi 11,00 - 12,00 v místě konání tábora. 
V sobotu v 10,00 začíná vystoupení dětí pro rodinné příslušníky a děti uvítají přítomnost rodiny. 
Shromažďované osobní údaje slouží pro registraci účastníka, výkon zdrav. péče na pobytu apod. S osobními údaji je 
nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně os. údajů a následné směrnice GDPR. Shromážděné údaje jsou  
v předepsaných lhůtách likvidovány. Rodiče i dítě souhlasí s fotografováním či nahráváním dítěte v rámci táborové 
činnosti, s archivací těchto záznamů a s jejich použitím při propagaci činnosti pořadatele např. v tisku, na internetu apod. 

 

Upozorňuji u mého dítěte na: (zejména upozornění na alergie, zdravotní a dietetická omezení apod.)  

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

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

 

V ……………………………………… dne ……………….   Podpis rodičů/zák. zástupců: ……………..………............................................  


