Přihláška na letní prázdninové kurzy
jízdy na koni pro děti
Souhlasím, aby se můj syn/dcera: .....................................................................................
narozen(a)………………................ telefon:....................................................................
adresa: ..................................................................................................................................
zúčastnil(a) výuky jízdy na koni v Jezdecké škole Kocanda s.r.o.

V termínu………………………………………..……………………
Svým podpisem stvrzuji, že dítě je k jízdě na koni i k péči o koně:
a) plně zdravotně způsobilé
b) zdravotně způsobilé s omezením (prosím vypište např. alergie atd.) nebo doložte
vyjádření lékaře
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….................................................................

Kopie kartičky zdravotní pojišťovny – přiložit okopírovanou k přihlášce
Prosím uveďte zda má dítě nějaké předchozí jezdecké zkušenosti, zda-li je:
začátečník – mírně pokročilý – více pokročilý) nebo vypište prosím:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
Cena kurzu je 6300Kč a zahrnuje hodinu jízdy na koni denně ve skupině (nebo 40 min
individuální výcvik)+ oběd + pitný režim + celodenní pobyt s výukou
Pokud máte zájem, můžete si objednat hodiny jízdy na koni navíc (např. dítě jezdí každý den
dvakrát, nebo obden dvakrát atd.), hodina ve skupině je 600kč, individuální hodina 900kč,
individuální lekce 45min 700Kč. Tyto hodiny se doplácí poslední den kurzu, podle skutečně
odježděných hodin.

Objednávám hodiny navíc (počet hodin nebo celková suma, kterou může dítě vyjezdit)
Ve skupině……………………………………………………………………
Individuální …………………………………………………………………
Záloha 3300 Kč je splatná do 31.5.2022 (hotově nebo na účet). Doplatek kurzu 3000Kč
v den nástupu na kurz. Při zrušení kurzu 30 dní a více před nástupem se vrací 100% zálohy,
zrušení kurzu 14 až 30 dní před nástupem vrací se 50%, zrušení méně než 14 dní předem
záloha propadá a je nevratná.
Rodiče ručí za zdravotní stav dítěte, jsou si vědomi obtížnosti jezdeckého sportu a rizik s tím
spojených. Přijímají doporučení mít pro dítě uzavřené úrazové pojištění.
Jméno rodiče..............................................................................................
Telefon..................................................................mail:………………………….....................
Ošetřující lékař......................................................................................tel.............................
Souhlasím s podmínkami jezdeckého kurzu a prohlašuji, že jsem se seznámil s provozním
řádem Jezdecké školy a zavazuji se ho dodržovat. Kurzovné se po nástupu na kurz nevrací.
Záloha zaplacena…………………………………………..

Dne.......................................................
Podpis………………………………………………………………….

POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ZÁLOHY v hotovosti
Záloha na kurz č.......... zaplacena dne.......................................................
ve výši...................................Kč
Přijato od...................................................................................................
Potvrzuji přijetí zálohy: Kateřina Poláková, podpis...........................................
Nebo možno zaslat na účet: 2834762369/0800

