
 
 

 

 

 

 

 

Přihláška jezdce do JEZDECKÉHO KLUBU DVŮR ROUDNÁ 
 

 

 

Údaje o dítěti: 

Jméno:______________________________ Příjmení: _____________________________  

Datum narození:______________ 

Bydliště:__________________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna dítěte: _________________________  

Zdravotní stav dítěte (případná omezení, alergie, užívané léky a další nutná upozornění): 

___________________________________________________________________________ 

Zkušenosti s jízdou na koni (vyberte):  

o žádné  
o začátečník  
o mírně pokročilý  
o pokročilý   

Údaje o rodičích (vyplňte alespoň za jednoho): 

matka: 

jméno a příjmení: __________________________________________________________  

telefon: _________________________ e-mail: ____________________________________ 

otec:  

jméno a příjmení: __________________________________________________________ 

telefon:_________________________ e-mail: ____________________________________ 



 
 

 

 

 

Náplň výuky: 

Výcvik je přizpůsoben dětem podle jejich zdatnosti a věku. Kromě klasické jízdy na koni děti 
učíme i základy voltiže (na lonži děti učíme rovnováze na hřbetu koně pomocí základních 
gymnastických cviků). Samozřejmostí je i péče o koně ve stáji (čištění koně, sedlání koně, 
čištění postrojů koní, atd.). S dětmi se věnujeme základní teorii o koních. 

Možnosti výuky: 

o jezdecký kroužek pro začátečníky a mírně pokročilé 
paušální cena 1500 Kč/měsíčně; pony či velký kůň; dítěti je poskytnut základní výcvik 
či jsou jeho dovednosti zdokonalovány; dítě se dozví jak o koně pečovat a co vše je 
třeba znát a umět při jezdeckém sportu a/nebo při vlastnictví jezdeckého koně 
 

o individuální výuka pro mírně pokročilé a pokročilé 
500 Kč/45 minut; intenzivní výcvik, kterým je možné pokračovat po jezdeckém 
kroužku, nebo se v průběhu něj zdokonalovat; pony či velký kůň 
 

o vyjížďka do terénu;  
300 Kč/půl hodiny nebo 500 Kč/hodina; zpestření pro členy kroužku či pro žáky 
z individuální výuky; pony či velký kůň 

 

Vedoucí výcviku: 

Markéta Vacíková- marketa@cernaovce.cz, telefon: 602730739 
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Cena a způsob platby: 

Cena kroužku je 1500 Kč/měsíc. Platbu je potřeba uhradit vždy v hotovosti nejpozději první 
výukovou hodinu každého měsíce do vlastních rukou příslušného lektora. Lektor vystaví za 
každou přijatou platbu potvrzení o přijetí peněz. 

Individuální lekce a vyjížďky se platí v den konání lektorovi. 

Cena kroužku je zvýhodněna, a proto, v případě ukončení docházky, přerušení docházky či 
v případě nemoci dítěte nebude poplatek vrácen. V případě zrušení některého z termínů 
z důvodů na straně pořadatele bude poskytnuta úměrná náhrada v podobě nového/nových 
termínů výuky. 

Dvě s předstihem (min. den předem) omluvené hodiny v průběhu roku lze nahradit v jiném 
dohodnutém termínu dle časových možností lektora. 

Nutné vybavení 

Dítě docházející do kroužku musí mít pevnou, ideálně kotníkovou obuv s hladkou 
podrážkou. Při jízdě na koni je nutné mít pohodlné dlouhé kalhoty nebo jezdecké kalhoty 
(ne rifle nebo šusťákové kalhoty) a další oblečení vhodně přizpůsobené počasí. Jezdecký 
výcvik probíhá na venkovním kolbišti, při nepříznivém počasí je možnost se zahřát ve 
vytápěné sedlovně, ale po většinu času se budou děti pohybovat venku.  

Dále je nutná jezdecká přilba, kterou je možné u nás za poplatek (30 Kč/hodina) zapůjčit. 
Bezpečnostní vesta či páteřní chránič není povinný, ale doporučuje se. Jezdec nesmí mít 
náramky, řetízky, popřípadě jiné zachytitelné a ostré předměty. 

 

Doporučení a jiná upozornění 

Pokud se dítě nemůže dostavit na jezdecký kroužek, je nutné tuto skutečnost oznámit 
zřizovateli nejpozději 3 hodiny před začátkem kroužku, a to telefonicky nebo SMS zprávou 
na výše uvedené telefonní číslo cvičitelky, či na e-mailovou adresu marketa@cernaovce.cz. 
Neomluvená nebo v ten konkrétní den zrušená hodina nebude dítěti z technických důvodů 
nahrazena nebo jinak vykompenzována. Dítě je povinno řídit se pokyny vedoucích kroužku 
a ostatních cvičitelů ve stáji. Pokud přijde dítě na hodinu pozdě, hodina nebude nijak 
prodlužována. Doporučujeme na hodinu přijít s dostatečným předstihem, aby se dítě stihlo 
převléci, připravit si veškerou výstroj a dojít ke koni do výběhu. Do výběhu dítě chodí pouze 
s cvičitelem, nikdy samo.  

 

 

 



 

 

Čestné prohlášení 

Souhlasím se zápisem dítěte ....................................................,narozeného 
.....................................do jezdeckého kroužku v Jezdeckém klubu Dvůr Roudná, Dvorní 
70/9, Plzeň 30100 na rok 2018/2019.  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. 

Svým podpisem stvrzuji, že já …....................................................................(jméno a 
příjmení)  jsem si 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 Jezdecký klub Dvůr Roudná, Dvorní 70/9, Plzeň 30100, souhlas ke 
zpracování uvedených osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. a jejich použití při 
činnosti provozovatele. 

Prohlašuji, že dotyčné dítě je schopné aktivně docházet do jezdeckého kroužku (dle výše 
uvedené doby konání kroužku) a jsou mi známy dispozice a charakter areálu, kde je 
jezdecký kroužek poskytován. 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.cernaovce.cz.  

Níže uvedeným podpisem uděluji zřizovateli Jezdecký klub Dvůr Roudná, povolení k 
fotografování dítěte na kroužku 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 Plzni dne ….…........................... 

 

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

       u nezletilých podpis zákonného zástupce 


