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Seznámení jezdce se základními povinnosti při vyjížďce a práci s     koňmi, včetně
pracovních rizik –   prohlášení zákonného zástupce na akce a tábory

Já níže podepsaný prohlašuji, že jsem byl seznámen s Provozním řádem - Základní povinnosti jezdce při vyjížďce a
práci s koňmi, který tvoří Přílohu č. 1 směrnice S17. Jsem srozuměn s případnými riziky, která mohou dítěti jezdci
vzniknout v souvislosti s jízdou na koních, prací s koňmi, výcvikem koní, prohlídkou, krmením, čištěním a ošetřováním
koní. 

Já níže podepsaný prohlašuji, že moje dítě nejeví známky akutního onemocnění, nepřišlo v poslední době (2 týdnů) do
styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, a ani mu nebylo nařízeno karanténní
opatření.  Dítě je zcela po zdravotní a fyzické stránce způsobilé absolvovat jízdu na koni a prohlídku, popřípadě jiné
činnosti okolo koní.

Svým podpisem na tomto dokumentu dávám zároveň svůj výslovný souhlas k tomu, aby moje dítě absolvovalo na
vlastní nebezpečí jízdu na koních a  zúčastnilo se i dalších činností souvisejících s  provozem areálu koní (např.
prohlídku, výcvik, krmení, čištění nebo ošetřování koní apod.).  

Pro akce a tábory pro děti má pořadatel sjednané pojištění od Generali Pojišťovna a.s., toto pojištění kryje rekreační
jízdu na koni, ne však účast na oficiálních závodech. Celkový obsah pojištění a jeho podmínky, včetně všech dalších
informací, si můžete přečíst online na www.bit.ly/urazovepojisteni. Tabulku pojistných rizik naleznete na stránkách
www.jizdarna-hejtmankovice.cz, v sekci Dětské tábory.

Rodič dítěte prohlašuje, že vedle výše uvedeného pojištění pojistí dítě další samostatnou pojistnou smlouvou:
ANO / NE (zakroužkujte odpovídající)

Datum: ……………….. (musí být uvedeno datum nástupu dítěte na akci / tábor)

Já, níže podepsaný jakožto zákonný zástupce svého dítěte, potvrzuji, že jsem byl seznámen se základními
povinnostmi jezdce a s informacemi v rozsahu výše uvedeném a prohlašuji, že jsem tyto informace pochopil.

Jméno a příjmení
zákonného zástupce

Datum narození Číslo mobilu Podpis

Jméno a příjmení dítěte
- jezdce

Datum narození Dítě – jezdec, je: 

jezdec začátečník. *
jezdec mírně pokročilý. *

jezdec pokročilý.*

*)  nehodící se škrtněte.

http://www.bit.ly/uzazovepojisteni

