
Z/17/8

B r o u m o v s k é    s t a v e b n í    s d r u ž e n í    s.  r.  o.
Adresa: U Horní brány 29, 550 01  Broumov IČO: 46504303
Bank. spojení: ČS a. s. Broumov, č. ú.: 30077732/0800 DIČ: CZ46504303
Telefon, fax: 491 523 543-5 Email: bss@bssbroumov.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1949

Závazná přihláška na Letní tábor s poníky 
JÍZDÁRNA HEJTMÁNKOVICE, HEJTMÁNKOVICE 192/193, 550 01  BROUMOV 

Místo: Jízdárna Hejtmánkovice, Hejtmánkovice č.p. 193, 550 01 Broumov

Termín: ……………………………………………………………………………

Čas:  sraz každý den v horní části areálu v 8:00, odchod je naplánován na 17:00 
 (popřípadě dle individuální domluvy s vedoucími tábora)

Cena za celý tábor činí 2900,- / včetně oběda, svačin a pitného režimu na celý den

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

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

Adresa bydliště: …………………………………………………………….……………….

Jméno a příjmení zákonného zástupce: ………………………………………………….

Telefon na zákonného zástupce: ………………………………………………………….

Email na zákonného zástupce: ……………………………………………………………

Jméno a telefon na další oprávněné osoby: ……………………………………………..

Co si vzít sebou:  Děti ustrojte dle počasí, pro výuku jízdy na koni je třeba, aby dítě mělo 
pevnou obuv a přilnavější kalhoty. Doporučujeme vzít dětem i náhradní oblečení. 
Nezapomeňte na ručník, plavky, opalovací krém, sluneční brýle, pokrývku hlavy a 
přípravek proti klíšťatům. Věci si děti mohou uložit v klubovně naší Jízdárny. Prosíme ale, 
aby si sebou nebraly cenné předměty (mobily, digitální fotoaparáty apod.). Za případné 
poškození a ztráty neručíme. 

Jezdec bude vybaven jezdeckou helmou a vestou, které jsou v majetku Jízdárny 
Hejtmánkovice, v případě, že má vlastní, může si je pro své lepší pohodlí přinést a 
využívat. Vedoucí má právo zhodnotit stav osobních bezpečnostních pomůcek, aby v 
jejich důsledku nedošlo k úrazu a jejich stav odpovídal potřebám.

Spolu s přihláškou je nutné v den konání přinést i kopii kartičky pojišťovny. Dále vyplněný 
dokument Seznámení jezdce, kde je třeba napsat datum nástupu na tábor.
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Podpisem přihlášky souhlasím s použitím fotografií z jezdecké výuky pro účely propagace 
Jízdárny Hejtmánkovice. Případné foto je možné si nechat zaslat na email zák. zástupce. 

Dále prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) s Provozním řádem, a že zdravotní stav 
dítěte umožňuje jízdu na koni a další aktivity s tím spojené. Svým podpisem potvrzuji, že 
jsem si vědom všech rizik spojených s jezdectvím a prací u koní, které mohou vzniknout i 
za dozoru personálu Jízdárny Hejtmánkovice, v důsledku nepředvídatelného přirozeného 
chování koně.

V ceně tábora je zahrnuto i úrazové pojištění dětí po dobu konání tábora, které máme 
sjednané u Generali Pojišťovna a.s. Obsah pojištění a jeho podmínky, včetně všech 
dalších informací jsou umístěna na webu Jízdárny Hejtmánkovice a jednoduše se k nim 
dostane přes odkaz www.bit.ly/urazovepojisteni.

V …………….……… dne ……………… ………………………..………         
Podpis zákonného zástupce

Provozní řád je umístěn na www.jizdarna-hejtmankovice.cz, lehce se k němu můžete 
dostat přes odkaz www.bit.ly/provoznirad, najdete ho také přímo v klubovně naší Jízdárny.

Platbu proveďte na základně vystavené faktury. Vyplněnou přihlášku můžete zaslat 
poštou, naskenovanou na e-mailovou adresu info@jizdarna-hejtmankovice.cz, nebo 
osobně v den tábora spolu s dalšími potřebnými dokumenty, viz informace výše.
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