ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Název akce: 
Příměstský tábor s koňmi Místo konání: Ponyškolka.cz, JK eLiTe – Hlavní 1, Veleň,
25063, okr. Praha-východ
Cena: 
4000,Termín (vyberte): a) 28.6. - 2.7. b) 5. 7. – 9. 7. c) 12.7. 16.7. d) 19.7. - 23.7. e) 26.7. - 30.7.
f) 2. 8. – 6. 8. g) 9. 8. – 13. 8. h )16. 8. – 20. 8. i) 23.8. – 27.8. 2021
Jméno a příjmení dítěte: …....................................................................................
Rodné číslo: …..................................................... Zdravotní pojišťovna: …............................
Bydliště: …................................................................................................................................
Jméno a příjmení otce nebo matky (zákonného zástupce): …...................................................
E-mail na rodiče: …...................................................................................................................
Mobil na rodiče: ….....................................................................................................................
Přihlašuji své dítě na výše uvedený příměstský tábor. Se smluvními podmínkami jsem se seznámil/a
a beru je na vědomí. Rovněž beru na vědomí, že celou cenu za příměstský tábor je nutné uhradit
nejpozději v den začátku příměstského tábora, zálohu 1000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun nejpozději
14 dní před začátkem příměstského tábora. Platbu je možné provést hotově v kanceláři
Ponyškolky.cz / JK eLiTe nebo převodem na účet spolku: 2101342340 / 2010
Souhlasím se zpracováním údajů uvedených v této přihlášce a údajů o zdravotním stavu dítěte pro
potřeby konání příměstského tábora Ponyškolka.cz a JK eLiTe.
Souhlasím s uveřejněním fotografií či videa mého dítěte na propagačních materiálech (plakáty,
letáky, web …) Ponyškolka.cz/JK eLiTe.
Prohlašuji, že jsem si vědom/a doporučení pojištění dítěte na úraz.
Dítě na začátek akce (každý den před 9 hodinou) dítě: předám osobně/přijde samostatně (nehodící
se škrtněte)
Po ukončení akce (každý den v 17 hodin) dítě: převezmu osobně/odejde samostatně (nehodící se
škrtněte)
Poznámky pro vedoucí akce a ke zdravotnímu stavu dítěte:..................................................................
…............................................................................................................................................................
Další upozornění: …...............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
V …................................................. dne: …...............................................
Podpis rodiče (zákonného zástupce): ….....................................................

SMLUVNÍ PODMÍNKY PŘÍMĚSTSKÉHO TÁBORA S KOŇMI
1. Cena příměstského tábora je sestavena zpravidla z následujících položek (není-li uvedeno jinak):
●
●
●
●
●
●
●

minimálně jedné jezdecké lekce denně (lekce na jízdárně, v kruhovce, vyjížďka do přírody), také teoretických i
praktických ukázek práce s koněm.
nákladů na výživu a vybavení koní, chod areálu a energie
nákladů na oběd a svačinu, zajištění pitného režimu
nákladů na materiál zajišťující chod kurzu (materiál pro soutěže, výtvarné pomůcky atp.)
nákladů na odměny a ceny do soutěží a her
osobních nákladů pracovníků příměstského tábora vč. platů externích pracovníků
nákladů na další mimořádné a neplánované výdaje vzniklé s provozem tábora a v souvislosti s táborovým
programem

2. Přihlášení dítěte na příměstský tábor s koňmi
Zákonný zástupce závazně přihlásí dítě na příměstský tábor pomocí závazné přihlášky. Učiní tak nejpozději do 7 dní od
rezervace místa na příměstském táboře. Vyplněnou přihlášku zašle řádně vyplněnou, podepsanou a naskenovanou na
e-mail: info@jezdeckyklub-elite.cz
3. Platba za příměstský tábor s koňmi
Cena příměstského tábora je 4000,- Kč. Zálohu ve výši 1000,- Kč, slovy: jeden tisíc korun je nutné uhradit nejpozději
14 dní před začátkem příměstského tábora. Doplatek za příměstský tábor je nutné uhradit nejpozději v den začátku
příměstského tábora. Platbu je možné provést kdykoliv před těmito časovými mezníky, a to buď hotově v kanceláři
Ponyškolky.cz / JK eLiTe nebo převodem na účet spolku: 2101342340 / 2010
4. Zrušení účasti na příměstském táboře s koňmi
Zrušení účasti ze strany objednatele (zákonného zástupce dítěte):
●
●
●

●

Objednanou účast na letním soustředění je možno zrušit pouze písemnou formou na e-mailu:
info@jezdeckyklub-elite.cz
Již obdržené přihlášky se vždy uzavírají ke konci školního roku. V případě, že jsou ještě volná místa, děti se
mohou přihlásit i později v průběhu prázdnin, přičemž pro ně platí stejná storno pravidla..
Storno poplatky: V době delší než 30 dnů před koncem školního roku 200,- Kč z ceny. V době 29 – 15 dnů
před koncem školního roku 30% z ceny Příměstského tábora s koňmi. V době 14 dní před koncem školního
roku - 7 dnů před začátkem příměstského tábora 70% z ceny Příměstského tábora s koňmi. V době kratší než 7
dnů před začátkem příměstského tábora 100% z ceny Příměstského tábora s koňmi.
Pokud bude účast dítěte prokazatelně zrušena z důvodu náhlého onemocnění dítěte včetně úrazu dítěte (pouze
oproti předložení lékařského potvrzení) činí odstupné 200,- Kč + prokazatelně vynaložené náklady na účast
dítěte. V případě sehnání náhradníka se storno poplatky neúčtují. Bude-li pobyt zrušen rodiči v průběhu
Příměstského tábora bez udání důvodu nebo z osobních pohnutek, platba za Příměstský tábor se nevrací.

Vyskytnou-li se podložené závažné důvody, kvůli kterým rodiče přeruší účast dítěte na Příměstském táboře, následné
vyrovnání platby je závislé na dohodě a kalkulaci již spotřebovaných nákladů. Bude-li nutné tábor zrušit z důvodu
vážné živelné události, bude rodičům vrácena část ceny Příměstského tábora po odečtení dosud vzniklých nákladů.
5. Závěrečná ustanovení
Za mobilní telefony, fotoaparáty a jiné cenné věci děti zodpovídají samy a Ponyškolka/JK eLiTe za tyto věci
neodpovídá. Seznámení s těmito smluvními podmínkami a storno podmínkami zákonný zástupce dítěte podepíše na
přihlášce dítěte k účasti na Příměstském táboře s koňmi. Rodiče mají právo vznést připomínky v průběhu Příměstského
tábora s koňmi, a diskutovat je s vedoucími instruktorkami daného turnusu.

Ve Veleni dne: …......................................

PÁR SLOV – ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘÍMĚSTSKÉMU TÁBORU S KOŃMI

V průběhu všech turnusů příměstského tábora se budeme každý den naplno věnovat koním –
jezdeckému výcviku, teoretickým i praktickým ukázkám i péči o čtyřnohé chlupáče. Od přípravy
krmení až po detaily každodenní i občasné péče o koně. K takové péči patří i péče o stáj a okolí.
Součástí příměstského tábora jsou i zábavné hry a soutěže. Po celou dobu příměstského tábora se
budou všechny děti intenzivně připravovat na poslední den, během kterého proběhne závěrečná
soutěž. Na soutěž se můžou přijít podívat rodiče, čas upřesní vedoucí tábora v průběhu
příměstského tábora. Tato soutěž bude probíhat v tematických maskách (vyzdoben bude jezdec i
kůň), a jejím vyhlášením ukončíme celý příměstský tábor. Těšíme se!

Co s sebou
Jezdecké vybavení:
● ochrannou helmu (pokud dítě helmu nevlastní – ani cyklistickou, ta pro potřeby tábora
postačí – nahlaste tuto skutečnost předem, máme k dispozici omezený počet helem na
zapůjčení.
jezdecké kalhoty (rajtky) nebo jiné upnuté kalhoty – legíny
● jezdecké boty/nízká jezdecká perka + chapsy/jinou pevnou obuv bez sucháčů + vysoké
ponožky, aby dítě mělo zakrytou celou nohu
● ochrannou vestu – její nošení je dobrovolné. Ochranné vesty nepůjčujeme, dítě musí mít
případně vestu vlastní.
Ostatní:
● nejrůznější vychytávky na vyzdobení sebe i koně (součást soutěží a her) – stará prostěradla,
trika, hadry, doplňky do hřívy i do vlasů, propriety k vyšperkování dvojice k
dokonalému sladění s tématem :), krepový papír. Oblíbené pastelky, tempery, fixy, papíry,
čtvrtky (tyto věci budou v určité míře k dispozici, ale čím víc pastelek, tím více zábavy.. :)
● a samozřejmě... Pytel dobré nálady!
První den tábora přineste vyplněné prohlášení o bezinfekčnosti (zasíláme společně s
informačním e-mailem) spolu s okopírovanou kartičkou zdravotní pojišťovny dítěte.

