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PŘIHLÁŠKA NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2021 - ČERVENEC 
Datum konání tábora:   Po - Pá  26. - 30.7.2021 

příchod 8:45 - 9:00, odchod 15:45 - 16:00 
 

Pořadatel: 
EquiRelax Slezská Harta, z.s. se sídlem Razová 265, 792 01 Bruntál; Mgr. Kateřina Střelcová 

IČO: 06133142              E-mail : EquiRelax@seznam.cz          Tel.: 776 77 55 16 
 
Já, níže podepsaný zákonný zástupce, závazně přihlašuji účastníka na příměstský tábor s koňmi:  

Dítě (účastník): 

Příjmení  Jméno  

Datum narození  

Bydliště  

Zdrav. poj.  

 

Zákonný zástupce dítěte: 

Příjmení  Jméno  

Telefon  E-mail   

 

Zdravotní stav: Ano/ne Jaké? 

Závažné nemoci, alergie   

Zdravotní omezení   

Léky    

Omezení stravy   

 

Zkušenosti s koňmi (nehodící se škrtněte) Ano / Ne 

Dítě je plavec  Ano / Ne 

Zapůjčení jezdecké přilby ( 25 Kč / den ) Ano / Ne                velikost: 

Paddleboarding (viz info na konci přihlášky) Ano / Ne 

 
Cena:  2.800 Kč   
            2.550,-Kč členové spolku 
 
V ceně je zahrnuto: strava 3x denně (svačina, oběd, svačina), pitný režim celý den, program (jízda na 
koni, péče o zvířata, tvoření, hry, vycházky aj.) 
 
Platba:  Záloha ve výši 1.000,- Kč splatná do 14 dnů od odeslání přihlášky převodem na účet spolku a 
doplatek 1.800,-  / 1550,- Kč hotově či převodem nejpozději při nástupu dítěte na tábor. Lze uhradit i 
zároveň se zálohou. 

Číslo účtu pro platbu: 2401441973/2010 (Fio banka, a.s.) 

Variabilní symbol: 20212  

Zpráva pro příjemce: Příjmení a jméno dítěte a „tábor červenec“ 
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Upozornění: Kapacita míst je omezena. Rozhoduje datum připsání platby a doručení dokumentů. 
Zařazení dítěte na tábor proběhne až po úhradě zálohy! O zařazení  Vás budeme informovat písemně (e-
mailem, sms, fb zprávou). 

Storno podmínky: Smluvní vztah je zrušen při písemném zrušení účasti na táboře. Vrácení zálohy v plné 
výši je možné pouze po předložení potvrzení o nemoci dítěte od lékaře, v ostatních případech bude 
vráceno 50 % výše zálohy při písemném zrušení účasti na táboře do 30.6.2021. Při pozdějším zrušení 
účasti vyjma potvrzení lékařem je záloha nevratná.  

(GDPR) Podpisem na přihlášce účastník (jeho zákonný  zástupce) uděluje pořadateli souhlas se zpracováním 
osobních údajů uvedených na přihlášce pro interní, marketingové a propagační účely pořadatele, v souladu se 
zákonem č 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zejména souhlasí, aby pořadatel ukládal 
jeho osobní údaje do své neveřejné databáze a k nim přiřazoval údaje související s účastí na akcích. Tyto údaje pak 
mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány v rámci potřeb provozovatele a předávány třetím osobám 
pouze v přímé souvislosti se zajištěním akce (např. zdrav.pojišťovny) k čemuž dává účastník (jeho zákonný  
zástupce) svým podpisem na přihlášce svůj výslovný  souhlas. Dále souhlasí, že během tábora budou pořizovány 
bez nároku na honorář foto, audio a video záznamy pro účely propagace. Bohužel musíme upozornit, že pokud 
souhlas nezískáme od všech rodičů, nemůžeme žádnou fotodokumetaci během tábora pořizovat, neboť není 
v našich silách na skupinových fotografiích identifikovat a eliminovat jednotlivce. 
 
Závazně přihlašuji své dítě na akci shora uvedenou. Jsem seznámen/a a souhlasím s podmínkami účasti 
uvedenými v přihlášce a souvisejících dokumentech. 
 

 
............................................................ 
Datum a podpis zákonného zástupce 

 

Souhlas a prohlášení zákonného zástupce dítěte 
 

Souhlasím, že dítě: 

Příjmení  Jméno  

Datum narození  

Bydliště  

se bude  účastnit příměstského tábora v termínu 26.7. – 30.7.2021 a jsem si vědom/a veškerých rizik 
souvisejících s pohybem u koní a dalších zvířat a jízdou na koni a pobytem v přírodě. Ačkoli jsou zvířata 
vychovaná a zvyklá na děti, nikdy nelze vyloučit nahodilou událost. Možnými riziky při práci a manipulaci 
s koněm a dalšími zvířaty jsou např. zejména kousnutí, kopnutí, šlápnutí na nohu, srážka, pád z koně, 
uklouznutí.  
Souhlasím s tím, aby se mé dítě účastnilo všech aktivit (her, soutěží, vycházek apod.) a bylo v kontaktu se 
všemi zvířaty na farmě. Uvědomuji si, že aktivity spojené se zvířaty a v přírodě jsou spojeny s určitou 
mírou rizika a účast svého dítěte podstupuji na vlastní riziko. 

Dále prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s Provozním řádem spolku EquiRelax Slezská Harta, z.s. 

Spolek má sjednáno pojištění odpovědnosti za způsobené škody, tedy za škody zaviněné našimi 
pracovníky. Vzhledem k tomu, že tábor je sportovní aktivita, doporučujeme vlastní úrazové či jiné 
vhodné připojištění. 

 
............................................................ 
Datum a podpis zákonného zástupce 
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Pokyny pro příměstský tábor: 
 
V den nástupu na tábor dítě odevzdá: 
- Potvrzení o bezinfekčnosti spolu s nalepenou kopií kartičky zdrav.pojišťovny 
- Potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti (stačí kopie, originál si nechejte pro další použití)  
 
Užitečné tipy: 
- Pro jízdu na koni je povinná přilba. Spolek nabízí k zapůjčení jezdeckou přilbu vyhovující normám pro 

jezdectví; k dispozici je několik velikostí jezdeckých přileb, které lze zapůjčit na dobu tábora za 25 Kč / 

den (125 Kč / tábor) – v případě zájmu specifikujte velikost v cm nebo S, M, L (hradí se hotově při 

nástupu). Méně vhodnou alternativou je vlastní např. cyklistická přilba. Upozorňujeme, že taková 

přilba je ale z hlediska bezpečnosti nevhodná. 

- Doporučujeme, aby děti (zejména slečny) neměly dlouhé či např. gelové aj. nehty. Hrozí jejich zatržení 

nebo i stržení. 

- Vhodné oblečení ke koním - dlouhé přiléhavé kalhoty (lépe elastické), popř. tepláky, pevnější tenisky a  

holínky (ráno bývá rosa), náhradní oblečení a teplejší oblečení pro případ změny počasí, pláštěnku, 

náhradní ponožky 

- Balíček papírových kapesníků, opalovací krém, repelent, pokrývku hlavy, vlastní lahev na pití (pití bude 

k dispozici) 

- Malé kapesné např. na upomínkové předměty 

 
Zvažte, prosím, zda je nutné, aby dítě mělo s sebou mobilní telefon nebo jiné cennosti. Za ztrátu těchto 
věcí neručíme. 
 
 

- odstřihněte a odevzdejte při nástupu na tábor - 

 

PADDLEBOARDING S INSTRUKTOREM 
Pro letošní rok se nám podařilo zajistit zapůjčení paddleboardů v doprovodu zkušeného instruktora a 
záchranáře. Děti si budou moci vyzkoušet jízdu na paddleboardech zn. Kiboko a naučit se správnou 
techniku této populární vodní aktivity. Paddleboardingu se budeme věnovat jedno odpoledne.  
 
Cena za dítě 150 Kč (bude se hradit hotově při nástupu na tábor). 
 
Mám zájem o účast na paddleboardingu s instruktorem:       ANO    NE  


