
Sídlo:  
Doloplazy č.ev. 425, 783 56  
email: konirna@konirna-doloplazy.cz   
 

 
 

PŘIHLÁŠKA DO JEZDECKÉHO KROUŽKU 
škol. rok 2021/2022 

 
Jméno a příjmení dítěte:…………………………………………………………………….. 

Datum narození:  .…………………………………………………………………………… 

Bydliště: ……………………………………………………………………………………... 

Zdravotní pojišťovna : ..…………………………………………………............................. 

Zdravotní stav dítěte a jeho případná omezení:…………………………………………… 

Jméno a kontaktní telefon na zákonného zástupce:……………………………………….. 

Email:……………………………………………………………………………..................... 

 

Jezdecký kroužek je určen pro děti ve věku 6 – 18 let a probíhá v úterý a pátek v době 
16.00 – 18.00h. Sobota 14.00 – 16.00h 

 

ÚTERÝ             PÁTEK         SOBOTA* 
 

*nehodící se škrtněte 
 
Náplň kroužku: 

 Ošetřování koní  
 Výuka jízdy na koni 
 Teoretická a praktická výuka o přirozeném chování koní a jejich výcviku 
 Práce ze země s koňmi. 
 Doprovodný program a drobné výtvarné aktivity 
 

Cena: 
 1500,-/měsíc, hrazeno hotově nebo účet č. 115-7226810227/0100 (do popisu platby 

uvést jméno dítěte a příslušný měsíc) na vždy předem na celý příslušný měsíc, 
nejpozději při nástupu na první lekci daného měsíce. 



Sídlo:  
Doloplazy č.ev. 425, 783 56  
email: konirna@konirna-doloplazy.cz   
 

 V případě ukončení či přerušení docházky nebude uhrazená platba vrácena ani nijak 
nahrazena. 

 Bude-li lekce zrušena ze strany pořadatele, má účastník kroužku právo na náhradu lekce. 
Absenci dítěte je nutné předem oznámit a to min. 1 hod před zahájením lekce.  

 
 
Výbava: 

 Dlouhé, přiléhavé kalhoty z neklouzavého materiálu 
 Pevná, kotníková obuv s hladkou podrážkou 
 Další oblečení s ohledem na počasí 
 Jezdecká přilba – k zapůjčení  
 Bezpečnostní vesta – k zapůjčení 

 
 
 

Prohlašuji, že jsem si vědom/a, že jezdectví je rizikový sport, ať už při jízdě samotné nebo 

práci s koňmi či jinými aktivitami s tím spojenými, které budu provozovat na vlastní 

nebezpečí, avšak budu striktně dodržovat bezpečnostní pokyny, zejména u používání 

bezpečnostních pomůcek jako je helma a vhodná obuv. 

 
 
 
 
 

V ……………………………………. dne …………………… 
 
 
 
Jméno a příjmení dítěte: 

…………………………………………………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení zákonného zástupce hůlkovým písmem: 

 

                                                         

……………….…………………………………………………………………. 

 

Podpis zákonného zástupce: 

………………………………………………………………………………. 
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SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES  (dále jen „Nařízení“) 
 
Vážení rodiče, 
 rádi bychom Vám i nadále zasílali nabídku našich služeb, či pozvánku na připravovanou 
akci, případně informační SMS. 
Abychom mohli tuto marketingovou činnost i do budoucna provádět, je třeba doplnit či 
aktualizovat Vaše souhlasy se zpracováním osobních údajů. 
Našim cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů – General Data  Protection Regulation neboli tzv. GDPR (zákon č. 101/2000 Sb., Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č.2016/679). 
 
Zaškrtnutím níže uvedeného políčka ,,poskytuji souhlas“ udělujete souhlas správci osobních 
údajů – společnosti Mgr. Pavla Čerstvíková se sídlem Zákřov 37, Tršice 783 57, IČ: 06260233, 
nebo subjektu, který správce realizací těchto marketingových činností pověří, ke zpracování 
jména, příjmení, poštovní adresy, e-mailové adresy a telefonu k marketingovým účelům, tzn. 
k zaslání a podávání informací  o produktech, službách a akcích po dobu 10 let. 
Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat na e-mailové adrese konirna@konirna-doloplazy.cz 
S ohledem na zpracování osobních údajů máte právo v souladu s čl. 15-20 obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů č. 2016/679, zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na 
opravu a právo na výmaz. 
 
Poskytuji souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsem poskytl(a) v závazné přihlášce a 
připojených dokladech k přihlášení dítěte na jezdecký kroužek, v rozsahu potřebném pro 
uvedený účel. 

 
ANO                  NE     
 

 
 
Dále souhlasím s tím, aby Správce zpracoval                 ANO                  NE     
 
 
1 fotografie, 
2 videa, 
3 zvukové záznamy, 
4 sportovní výsledky přihlášeného 

 
za účelem 
 marketingu (zejména v propagačních materiálech, letácích), 
 prezentace na webu, 
 prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.), 
 prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech. 
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Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a 
souhlasím s ním. To stvrzuji svým vlastnoručním podpisem. 

 
V _______________ dne _______ 
 
 
 
_____________________________________ 
Jméno a příjmení          PODPIS 
(u nezletilých podpis zákonného zástupce) 

 
 


