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SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S PROGRAMEM 

LETNÍHO POBYTU U KONÍ JK Farma Blahutovice 

Souhlasím, aby se můj syn / moje dcera, zúčastnil/a všech aktivit, organizovaných Jezdeckým klubem 

Farma Blahutovice. 

Rodiče poučili své děti, že je nutné dbát pokynů vedoucího. Vedoucí, nebo instruktor může v případě 

nevhodného chování nebo nečekané události (zranění) kontaktovat rodiče a ti si své dítě na vlastní 

náklady vyzvednou. 

Rodiče prohlašují, že dítě je seznámeno s programem a plně způsobilé zúčastnit se plánovaných aktivit 

a dbát pravidel pobytu. 

Účastníci soustředění jsou povinni: dbát pokynů instruktora, bez souhlasu se nevzdalovat z dohledu 

instruktora. S ostatními účastníky vycházet přátelsky, pomáhat slabším, neprat se, neurážet a chovat se 

v souladu s pravidly etiky. Je zakázáno nosit cenné nebo nebezpečné předměty, jež by mohly ohrozit 

zdraví ostatních účastníků a zvířat. 

Rodiče prohlašují, že dítě nemá zdravotní problémy a může se zúčastnit celého programu. 

Tento souhlas je platný po celou dobu účasti na soustředění nabízeném JK Farma Blahutovice. 

Bezpečnost 

Každá sportovní aktivita přináší svá rizika. Naše sportovní aktivity jsou úměrné věku účastnících se 

dětí, jsou jištěné našimi proškolenými instruktory. 

 

1) Příprava sportovního programu 

Naší snahou je stmelit kolektiv dětí a naučit účastníky něčemu novému, co by mohlo probudit jejich 

zájem a zvědavost. Proto jsou sportovní aktivity úměrně spojené s výtvarnými dovednostmi a 

rozšířením kulturní mysli. Vedoucí jde svým jednáním příkladem celé skupince, a proto veškeré hry 

probíhají pohromadě. Bez vědomí vedoucího se nesmí dítě od skupiny vzdálit. Tím se snižuje riziko 

úrazu na minimum, neboť děti jsou pod neustálým dohledem. 

2) Zdravotní způsobilost 

Před začátkem pobytu rodiče podepíší potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas se zdravotní způsobilostí 

stavu účastníka/dítěte. Pokud má dítě jakýkoli zdravotní problém, je potřeba s vedoucím probrat jaké 

konkrétní omezení se budou dítěte týkat (alergie, dieta, omezení zátěže, povinné léky, příp. psychické 

problémy apod.). Díky tomu můžeme nejen účinně kontrolovat, zda dítě užívá určené léky (zůstávají u 

vedouci), ale zároveň tím předcházíme případným zdravotním komplikacím. Velký důraz klademe na 

pitný režim, po celý průběh akce doplňujeme pitné láhve všech účastníků. 

 

3) Cenné věci 

Na program nabízený JK Farma Blahutovice nedávejte dětem cenné věci – hodinky, mobil, šperky, 

značkové batohy a podobně. Umožníme dětem úschovu cenných věcí, a to vždy při příjezdu na 

FarmuBlahutovice. Za ztrátu a poškození neuschovaných věcí organizátor neodpovídá! 

Závěrem 

Děkujeme, pokud jste dočetli až sem. Svědčí to o Vašem zájmu o bezproblémový a spokojený pobyt 

Vašeho dítěte na soustředění. Našim cílem je především pohoda, spokojenost a bohaté vzpomínky 

vašich dětí na letní prázdniny s JK Farma Blahutovice. 
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 (Vyplněním a potvrzením tohoto formuláře si zajistíte účast na nabízeném pobytu) 

Závazná přihláška k letnímu pobytu u koní nabízeným JK 

Farmou Blahutovice 

termín:…13.7.-17.7.2020…. Jméno a příjmení účastníka:…………………………………… 

Je účastník plavec?: …………………………………………………………………………… 

Zdravotní omezení, alergie, diety, léky:……………………………………………………… 

Ošetřující lékař …………............................................................. tel.: ………………………… 

Zdravotní pojišťovna: ............................................ Rodné číslo:……………………….……… 

U příměstských táborů: Může odcházet dítě samo domů po 17.00 hod?  

ANO NE (hodící se zakroužkujte) 

V případě, že zakroužkujete NE – doplňte, kdo bude dítě vyzvedávat: ……………………… 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce:…………………………………………………………. 

Bydliště:………………………………………………………………………………………… 

Telefony na rodiče: …………………………………………………………………………….. 

e-mail:………………………………………………………………………………………… 

Souhlasím se zveřejňováním fotografií pořízených při aktivitách JK Farma Blahutovice (v 

denním tisku, na internetových stránkách apod.). Přečetl jsem a souhlasím se sportovním a 

zábavním programem příměstského tábora a dalšími nabízenými aktivitami JK Farmy 

Blahutovice. 

 

Podklady k úhradě : 

Převodem na účet: 2300316372/2010 (VS = datum narození dítěte ve tvaru “rrmmdd”) 

2.500,- Kč 

Splatnost nejpozději do 1.7.2020. Při zrušení účasti po tomto datu se platí storno poplatek 

50% z celkové ceny pobytu. 

 

Zákonný zástupce dítěte svým podpisem potvrzuje, že přihláška je závazná a že se seznámil 

s organizačními pokyny. Dále pak souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v 

přihlášce ve smyslu zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, výhradně pro vnitřní 

potřebu JK Farmy Blahutovice. Pokud bude nutné ošetření dítěte u lékaře (případně 

hospitalizace v nemocnici), souhlasí s dodatečnou úhradou lékařských poplatků. 

 

Originál podepsanou přihlášku spolu s formulářem o bezinfekčnosti odevzdejte v den 

nástupu na akci. 

 

............................................................................ 

Podpis jednoho z rodičů / zákonného zástupce 
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( V den nástupu dítěte na příměstský tábor nebo jinou nabízenou aktivitu odevzdejte tento 

formulář ) 

PROHLÁŠENÍ RODIČŮ O BEZINFEKČNOSTI DÍTĚTE : 

V souladu se zdravotními předpisy pro zotavovací akce závazně prohlašuji, že 

jméno a příjmení dítěte ............................................................................. 

nar. : ................................................... 

dítě nejeví známky akutního onemocnění (například průjmy, horečky), v průběhu posledních 

14 dní před nástupem na příměstský tábor nepřišlo do styku s osobou nemocnou infekčním 

onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření 

(bezinfekčnost ). 

V…………………………………………………………………………………………….. 

dne (datum nástupu ) ........................... 

Podpis jednoho z rodičů / zákonného zástupce 

…………………………………………………………………………………………………………… 


