
PŘIHLÁŠKA NA PRÁZDNINOVÝ POBYT 
v Jezdecké školce Popelka 

Pelejovice 21, 373 65 Dolní Bukovsko, tel.: 607 884 665 
 

 
Jméno a příjmení: ………………………………………………….. 
 
Adresa: …………………………………………………..………….. 
 
………………………………………………………………………... 
 
Zvolený termín (zaškrtněte): 

 
1. termín: 13. - 17. 7. 2020 (po-pá) 

 
2. termín: 10. - 14. 8. 2020 (po-pá) 

 
 
Spolu s vyplněnou přihláškou a vlastnoručním podpisem souhlasím 
s Bezpečnostními pravidly a Storno podmínkami, které jsou součástí této přihlášky. 
 
Způsob platby – nejpozději do 31. března 2020 (zaškrtněte): 
   

hotově 
 

na účet (č.ú.: 1203805014/3030) 
Variabilní symbol: 07082018  
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte 

 
 
Poznámka: (léky, zdravotní a jiná omezení dítěte): 
 
 
 
Podpis rodiče, zákonného zástupce, pěstouna: 
 

……………………………………   
 



Bezpečnostní pravidla pro návštěvníky jezdecké školky Popelka: 
 
Vážení návštěvníci, 
 
Naším cílem je Vaše spokojenost a radost z jezdeckého sportu, a především Vaše bezpečí.  
Proto Vás důrazně žádáme, abyste dodržovali stanovená pravidla pro bezpečnost  
a minimalizovali rizika spojená s pobytem u živých zvířat. 
 
Ve všech jezdeckých střediscích probíhá výcvik jízdy na koních na vlastní nebezpečí jezdce 
nebo jeho zákonného zástupce. Proto doporučujeme úrazové pojištění. 
 

• Při příchodu do areálu jezdecké školky prosím neběhejte, chovejte se tiše  
a ohleduplně k ostatním. 

• Bez dozoru cvičitele nebo majitele nevstupujte ke koním ani k jiným zvířatům.  
• Bez souhlasu cvičitele nebo majitele nekrmte koně ani ostatní zvířata pamlsky. 

Mějte na paměti, že koně jsou velká zvířata a je nutné být v jejich blízkosti neustále na 
pozoru  
a vyvarovat se zejména těmto rizikům: šlápnutí na nohu, kopnutí, kousnutí, postrčení 
nebo povalení, úderu hlavou nebo končetinou.  
 

Při jízdě na koni je nutné věnovat veškerou pozornost cvičiteli, dbát jeho 
pokynů a nepřeceňovat své síly a schopnosti. 

 
Přestože jsou koně intenzivně trénováni, stále jsou to zvířata se svými vrozenými instinkty  
a proto se může stát, že se leknou, popoběhnou nebo poskočí a jezdci tak hrozí pád.  
Rizika pádu je třeba brát na vědomí také při rychlejším pohybu koně (klus a cval)  
a při překonávání překážek. 
 
Stájové prostředí a přímý kontakt se zvířaty není vhodný pro silné alergiky (prach, srst).  
Při pravidelném pobytu u koní doporučujeme očkování proti tetanu. 
 
Věříme, že od nás vždy odejdete v pořádku a těšíme se na další návštěvu! 
 
Storno podmínky pro odhlášení dětí z pobytu: 
 
Termín pro uhrazení plné ceny za pobyt je nejpozději do 31. března 2020. 
 
 V případě odhlášení účastníka z pobytu do 30 dní před zahájením bez udání 

důvodu bude vrácena celá částka. 
 

 V případě odhlášení účastníka z pobytu do 14 dnů před zahájením bez udání 
důvodu bude navráceno 50% ze zaplacené částky. 
 

 V případě odhlášení účastníka z pobytu během 14 dnů před zahájením a 
v průběhu pobytu je zaplacená částka nevratná.  
Pouze v případě písemného doložení vážného důvodu k neúčasti, které rodič 
nemohl ovlivnit, bude navráceno 50% ze zaplacené částky. 

Děkujeme za pochopení 


