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Jezdecký klub Dvůr Roudná, z.s. 
Dvorní 70/9, 30100 Plzeň 
IČ: 04909259; Číslo účtu: 2801584009/2010 
 
kontaktní osoba – Adéla Čechová 
+420 606 488 136 (ideálně SMS) 
adela@cernaovce.cz; www.cernaovce.cz 
(dále jen „pořadatel“) 

 
Závazná přihláška na příměstský tábor 

 
 
Evidenční číslo přihlášky/variabilní symbol (vyplní pořadatel)  ................................................ 
 
Název tábora (vyberte): 
 

farmářský tábor 
koně a výuka jízdy 
 

Termín (vyberte): 
 
 
 

 

 

Jméno a příjmení dítěte: ......................................................................................................... 

Datum narození: ………………………………   Zdravotní pojišťovna: ..................................... 

Bydliště: ................................................................................................................................... 

 

Jméno a příjmení otce, matky, nebo zák. zástupce: .............................................................. 

E-mail rodiče: ......................................................................................................................... 

Mobil rodiče: .......................................................................................................................... 

 8. – 12. červenec     5. – 9. srpen 
15. – 19. červenec   12. – 16. srpen 
22. – 26. červenec 
29.čvc – 2. srpen 

           19. – 23. srpen  
              26. – 30. srpen 

  



 

   

cernaovce.cz 

 
 
 
 
 
Tímto přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. 
S dále uvedenými smluvními podmínkami jsem se seznámil, souhlasím s nimi a beru je na vědomí. 
Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu dítěte 
pro potřeby JK Dvůr Roudná. 
 
 
Dítě na začátek programového dne: 
 

předám osobně  
přijde samostatně 

Dítě po ukončení programového dne: 
 

převezmu osobně 
odejde samostatně

 
Popište zdravotní stav a fyzickou kondici svého dítěte 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Užívá vaše dítě nějaké léky? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Má vaše dítě nějaké alergie? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Má vaše dítě zkušenosti s jízdou na koni? Jaké? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………..    …………………………………………………… 
Datum:        Podpis rodiče (zákonného zástupce): 
 
 
 
SMLUVNÍ PODMÍNKY 
 

1. Přihlášení dítěte  
Zákonný zástupce odesláním podepsané přihlášky závazně potvrzuje zájem dítěte účastnit se 
zvoleného tábora ve vybraném termínu. Přihláška je přijata za platnou po zaplacení zálohy 500 Kč, 
která se odečítá z celkové ceny táboru. 

2. Cena  
Cena je sestavena převážně z následujících položek: 



 

   

cernaovce.cz 

 
 
 
 osobních nákladů pracovníků tábora včetně platů externích pracovníků tábora a ostatních  

zúčastněných zaměstnanců statku 
 nákladů na stravu 
 nákladů na výrobu a nákup pomůcek (výtvarné potřeby, učební pomůcky, hračky, materiál pro 

soutěže a hry atd.) 
 nákladů na odměny a ceny do soutěží a her 
3. Platba  

Cenu tábora, poníženou o zálohu zaplacenou spolu s přihláškou je nutné zaplatit do konce května 
2019, výhradně na bankovní účet pořadatele uvedený v záhlaví přihlášky. 

4. Stravování 
Pořadatel zajišťuje pitný režim dětí po celou dobu trvání akce. Jsou k dispozici studené nápoje. 
Děti dostanou 2x denně svačinu a 1x denně teplý oběd. Příprava pokrmů (a konzumace obědu) je 
zajištěna v restauraci Černá ovce, která je součástí areálu. 
V případě, že má dítě jakékoliv potravinové alergie, je povinností zákonného zástupce o tom 
informovat pořadatele. 

5. Příjezd na tábor 
Příjezd dětí je stanoven mezi 7:30 – 8:00 hodin každý den. Brána u hlavního vstupu do areálu bude v tu 
dobu otevřena a děti si v areálu převezme lektor. Rodiče mohou využít parkoviště u hlavního vstupu – 
kolmé k silnici či navazující v lesíku. Do Černé ovce je možné dojet i MHD, autobus č. 20 – zastávka 
Zadní Roudná (v docházkové vzdálenosti od hlavního vstupu) 

6. Pobyt na táboře 
Děti navštěvují tábor ve zvoleném termínu ve vybraných dnech od pondělí do pátku. Musí být v areálu 
do 8:00 ráno a měly by odcházet nejdříve v 16:00 po ukončení odpoledního programu. V případě, že 
chce rodič odvést dítě dříve, musí se po předchozí domluvě dostavit do areálu ke skupině na 
odpoledním programu a převzít dítě osobně (pokud nezvolil, že dítě opouští areál samo).  
Děti jsou po celou dobu pobytu v areálu po dozorem kvalifikované osoby.  
Areál disponuje prostory vhodnými pro pořádání této akce i za nepříznivých podmínek. V případě 
deště, silného větru atp. probíhá program v zastřešených prostorách areálu. 

7. Zrušení pobytu: 
a) zrušení pobytu ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte): 
Objednaný příměstský tábor je možno zrušit písemnou formou odesláním, nebo doručením do JK 
Dvůr Roudná, případně elektronickou poštou na adrese adela@cernaovce.cz. 
Objednatel je povinen při zrušení pobytu zaplatit storno poplatek, jehož výše je stanovena takto: 

 v době delší než 30 dnů před konáním tábora 500 Kč z ceny tábora 
 29 - 15 dnů před konáním tábora 40% z ceny tábora 
 14 - 7 dnů před konáním tábora 70 % z ceny tábora 
 v době kratší než 7 dnů před konáním tábora 100% ceny 
 pokud bude pobyt dítěte prokazatelně zrušen z důvodu náhlého onemocnění dítěte nebo 

úrazu dítěte (po předložení lékařského potvrzení) je vrácena celá částka včetně zálohy při 
podání přihlášky 

b) vratky peněz v mimořádných případech v průběhu tábora 
 bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu tábora bez udání důvodu rodičů, poplatek za táborový 

pobyt se nevrací. 
 bude-li pobyt dítěte zrušen rodiči z vážných rodinných důvodů či jiných závažných důvodů, 

které budou rodičům písemně prokázány, bude rodičům vrácena část ceny tábora po 
odečtení dosud vzniklých nákladů 
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 bude-li dítě odesláno domů z vážných kázeňských důvodů, bude rodičům vrácena část ceny 

tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů včetně poplatků za stravu za celou plánovanou 
délku tábora 

 bude-li nutné dítě odeslat domů z vážných zdravotních důvodů, bude rodičům vrácena část 
ceny tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů 

 bude-li nutné tábor zrušit z důvodu vážné živelní události, bude rodičům vrácena část ceny 
tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů a nákladů souvisejících s přesunem dětí či 
evakuace dětí 

8. Cennosti 
Mobilní telefony, tablety a další komunikační přístroje, které si děti s sebou donesou, odevzdávají 
lektorovi vždy po svém příchodu. Tyto jsou po dobu trvání programu uloženy a uzamčeny v trezoru. 
Nejedná se o postih, ale o opatření vzhledem k venkovním aktivitám a aktivitám se zvířaty. 
Předcházíme tím ztracení a poškození těchto předmětů a plašení zvířat.  
Masivní hodinky a šperky nedoporučujeme nosit především dětem účastnícím se jezdeckého výcviku. 
Za jakékoliv donesené cennosti, kromě těch, které budou uloženy do trezoru, pořadatel nezodpovídá. 

9. Vhodný oděv 
Vybavte svoje dítě oblečením odpovídajícím aktuálnímu počasí. Nezapomeňte na pláštěnku a holínky, 
protože i při nepříznivém, nýbrž ucházejícím deštivém dni, se budou děti pohybovat též venku. 
Vzhledem k tomu, že program probíhá často mezi zvířaty a aktivity jsou často i sportovního charakteru, 
mělo by mít dítě uzavřenou obuv i v případě vysokých teplot (možno vzít s sebou jen na přezutí). 
Dítě účastnící se koňského tábora musí mít pevnou, ideálně kotníkovou obuv s hladkou podrážkou. Při 
jízdě na koni je nutné mít pohodlné dlouhé kalhoty (např. bavlněné legíny) nebo jezdecké kalhoty (ne 
rifle nebo šusťákové kalhoty) a další oblečení vhodně přizpůsobené počasí. Jezdecký výcvik probíhá na 
venkovním kolbišti.  
Jezdecké přilby a chrániče nohou – chapsy – bude možné u nás zapůjčit. Bezpečnostní vesta či páteřní 
chránič není povinný, ale doporučuje se. Jezdec nesmí mít náramky, řetízky, popřípadě jiné 
zachytitelné a ostré předměty. 

10. Prohlášení rodiče/zákonného zástupce 
Jsem si vědom/a možných rizik úrazu při táborových aktivitách zejména při ošetřování zvířat, jízdě na 
koni, voltižování a veškerých dalších činnostech a pohybu kolem zvířat. Tyto výše uvedené činnosti 
bude moje dítě 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.  
Prohlašuji, že dotyčné dítě je schopné účastnit se příměstského tábora a jsou mi známy dispozice a 
charakter areálu, kde tábor probíhá. Pro toto své rozhodnutí mám dostatek informací.  
Svým podpisem uděluji JK Dvůr Roudná, povolení k fotografování dítěte v průběhu tábora a k 
případnému zveřejnění fotografií v internetových prezentacích, médiích 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 15. února 2019 
Adéla Čechová 


