Statek Kočvary
Kočvary 1

Příměstský tábor s koňmi

Informace a pokyny k přihlášení na příměstský tábor s koňmi
Adresa tábora

Kontakt

Statek Kočvary

hlavní vedoucí: Kamila Kroftová

Kočvary 1

Telefon: 731 953 948

Zdice, 267 51

E-mail: kroftovakamila@gmail.com

Přihláška
•

Vyplňte přihlášku a obratem ji zašlete zpět (poštou, mailem, osobně předejte). Tábor bude
obsazován podle pořadí došlých přihlášek.

•

Zálohu je potřeba zaslat do 31. 5. 2018. Pokud tak nebude učiněno, bude účastník vyřazen
a na jeho místo postoupí náhradník.

•

Pokud již bude kapacita tábora naplněná může po označení v přihlášce Vaše dítě zůstat
jako náhradník. O zařazení náhradníka do turnusu Vás budeme telefonicky nebo e-mailem
informovat.

•

Formulář o bezinfekčnosti si zatím ponechte doma a vyplňte jej před odjezdem na tábor s
datem ne starším 3 dnů. Předáte jej při nástupu dítěte na tábor spolu s kopií průkazky
zdravotní pojišťovny a lékařským posudkem. Kvůli rizikům, která vyplývají z pádu z koně,
by mělo mít dítě zřízené vlastní úrazové pojištění. Bez těchto náležitostí nebude dítě
přijato!

Cena příměstského tábora s koňmi v roce 2018 je uvedena v přihlášce
Stornovací poplatky
Důvod

poplatek ve výši (% ceny tábora)

1.

Neúčast na základě nemoci - nutno doložit lékařským potvrzením…………………………0%

2.

Neúčast z jiných důvodů, nahlášená do 30 dnů před začátkem tábora…………………….0%

3.

Neúčast z jiných důvodů, nahlášená později nebo neohlášená vůbec…………………100%

Odjede-li Vaše dítě z tábora předčasně z důvodu onemocnění, vracíme příslušnou nevyčerpanou
částku po odečtu 30%
Stravování
Zajištěno zde. Denně svačina a oběd, pitný režim.
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Seznam potřeb
Dítě vybavte dle aktuálního počasí a předpovědi na konkrétní den.
Nepříznivé počasí
Děti by měly mít dostatečně teplé oblečení, aby jim nebyla zima. Nepotřebné oblečení je kam
odložit, proto své děti vybavte raději lépe. Má-li pršet, jsou nutné pláštěnky. Pokud je jen trochu
mokro, vybavte je gumáky. Pokud děti promoknou, měly by mít něco na převlečení.
Výstroj na ježdění
Děti potřebují pro jízdu na koni dlouhé kalhoty a pevné boty. Kroksy nebo sandály jsou pro
bezpečný pohyb u koní naprosto nevyhovující. Nejlepší jsou pevné kotníčkové boty.
Můžete si vzít vlastní jezdeckou přilbu nebo bezpečnostní vestu/ páteřní chránič. Pokud je nemáte,
rádi Vám je zapůjčíme. Rajtky, chapsy jsou výhodou, nejsou nutné. Jiné než jezdecké přilby nejsou
vhodné.
Upozornění
Cenné věci, hodinky, řetízky, multimediální přehrávače a pod. nechte prosím doma. Nejsme
schopni zabránit případné ztrátě či poškození.
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Závazná přihláška
Přihlašuji dítě v termínu:
8. 7. 2019 - 12. 7. 2019, od 8:00 do 16:00 hod., 3.500 Kč
29. 7. 2019 - 2. 8. 2019, od 8:00 do 16:00 hod.,3.500 Kč
26. 8. 2019 - 30. 8. 2019, od 8:00 do 16:00 hod.,3.500 Kč

Osobní údaje a informace o účastníkovi:

Jméno a příjmení:
Rodné číslo:
Adresa trvalého pobytu:

Zdravotní pojišťovna (přiložte
prosím kopii kartičky pojišťovny)
Číslo úrazového pojištění dítěte
Zákonní zástupci nezletilého účastníka a osoba blízká pro případ nouze:
Uveďte min. jednu osobu, která bude dosažitelná na uvedeném telefonu a připravená poskytnout
součinnost pro případ potřeby (úraz apod.).
Uveďte osobu, která je oprávněna při skončení denního programu převzít účastníka do péče.
jméno a příjmení
vztah k účastníkovi

kontaktní telefon
e-mail

může převzít
účastníka
ANO - NE

ANO - NE

Rodiče po uvážení vyspělosti účastníka udělují souhlas, aby účastník opustil po
skončení denního programu místo tábora samostatně bez doprovodu
dospělého.

Cena tábora: 3.500 Kč
1. Záloha 1.000 Kč je splatná do 31. 5. 2019
2. Doplatek 2.500 Kč do 30. 6. 2019
Částku prosím osobně předejte nebo zašlete na účet: 115-8803090237/0100
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení dítěte a termín tábora.

ANO - NE
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O přijetí rezervace vás budeme informovat mailem.
Pokud bude kapacita turnusu naplněná, mám zájem zůstat v pořadí jako náhradník (zvolte jednu z
možností)
ANO

NE

Jezdecké schopnosti účastníka:
ZAČÁTEČNÍK

MÍRNĚ POKROČILÝ

POKROČILÝ

Přihlašuji tímto závazně své dítě na shora uvedený tábor a beru na vědomí, že dítě bude povinno
dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový řád a související předpisy. Jejich
nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení táborového
poplatku.
Dále beru svým podpisem na vědomí výši stornovacích poplatků v případě neúčasti dítěte. Beru na
vědomí upozornění o cenných věcech.
Prohlašuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době
pobytu na táboře. V případě finančních nákladů na opravu, nebo výměnu takto poškozeného
zařízení se zavazuji tuto škodu uhradit. Prohlašuji dále, že souhlasím s případným umístěním
fotografie mého dítěte v propagačních materiálech Statku Kočvary, na internetových stránkách
kočvary.cz a na facebooku.

V:
Dne:

podpis zákonného zástupce

Statek Kočvary
Kočvary 1

Příměstský tábor s koňmi

Bezinfekčnost
Toto prohlášení odevzdejte vyplněné před nástupem dítěte na tábor s datem ne starším 3 dnů. Bez
prohlášení nemůže být dítě přijato na tábor.
Prohlášení rodičů
Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti:___________________________, které je v mé péči,
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, otevřené kožní afekty
apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo,
že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou
nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se příměstského dětského tábora
od ______________________ do ______________________
Dítě je alergické na:______________________________________________________________
Je imunní proti nákaze (typ/druh): ___________________________________________________
Pravidelně užívá tyto léky: _________________________________________________________
Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo
nepravdivé.
Datum: ______________________
Podpis zákonného zástupce: _________________________________

Souhlas k jízdě na koni
Jméno dítěte: ___________________________________________________________________
Rodné číslo: ____________________________________________________________________
Jako rodič (zákonný zástupce) syna/dcery souhlasím s tím, aby mé dítě jezdilo na koni a provádělo
činnosti spojené s ošetřováním koní na Statku Kočvary. Jsem si vědom toho, že kůň je živý tvor,
tudíž práce s ním nese jistá rizika (možnost pádu z koně, kopnutí koněm, kousnutí koněm apod.).
Aby byla rizika minimální, je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny. Doporučujeme zjednat dítěti
úrazové pojištění.

Datum: ______________________
Podpis zákonného zástupce: _________________________________

