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Přihláška do jezdeckého oddílu 

Členové jezdeckého oddílu:
- budou rozděleni do skupin dle zkušeností (v případě málo zájemců bude skupinka 

jedna)
- budou mít k dispozici koně, kteří jsou k těmto účelům vhodní
- budou docházet 1x týdně na výuku jezdectví
- starší členové mohou docházet dobrovolně na výpomoc do stáje, za kterou budou 

odměněni jízdou na koni
- mají k dispozici klubovnu a šatnu

Výuka:
- výuka trvá 30 – 60 min dle pokročilosti jezdce
- dále příprava koně k jízdě (přivedení z výběhu, čištění, sedlaní)
- teorie a základní znalosti o koních
- večerní výpomoc ve stáji: krmení, místovaní, atd…
- zameškané hodiny se nenahrazují

Cena:
- měsíční částka je 1800 Kč za každé dítě
- platbu je možno provést hotově nebo přes účet vždy 25.dne předcházejícího měsíce
- č.ú.: 115 – 1265600217 / 0100 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno Vašeho 

dítěte)

Vybavení dítěte:
- pevná uzavřená obuv
- ochranná přilba s tříbodovým úchytem (možno i cyklistická)
- úzké pohodlné kalhoty
- ostatní oblečení dle počasí
- případně pití a malou svačina
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Přihláška do jezdeckého oddílu ve stáji Kosoř a čestné prohlášení

Můj syn, moje dcera …………………………………………………………………………

r.č.  ………………………………………  datum narození    ……………………………… 

adresa    ………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

tel. číslo člena   ………………….…………………………………

tel. číslo rodiče  ……………………………………..………………

zdravotní pojišťovna  …………………………………………………..…………………… 

Souhlasím s tím, aby můj syn/dcera navštěvoval/a jezdecký oddíl Jezdecké Stáje 
Kosoř a učil/a se jízdě na koni. Jsme si vědomi toho, že syn/dcera jsou poučeni o dodržování 
bezpečnosti ve stáji a o bezpečnosti jízdě na koni. Beru na vědomí všechna možná rizika 
spojena s jízdou na koni a nebudu v případně požadovat náhradu.

Dále prohlašuji, že syn/dcera je řádně pojištěn/a proti úrazu a v případě úrazu 
nebudeme požadovat úhradu škody. Syn/dcera je řádně očkován/a proti tetanu. 

V  ……………...........................  dne     …………………   

Podpis zákonného zástupce  ……………………………


