PROHLÁŠENÍ
NEBEZPEČÍ

O

ÚČASTI

NA

VLASTNÍ

PRAVIDLA BEZPEČNOSTI
1) Při příchodu do areálu EquiRelax je nutnost ohlásit se
lektorce – Nikola Černá, +421 948 870 860 a vyčkat na její příchod.
2) Ke koním, do výběhů a stáje lze přistupovat jen se svolením výše zmíněné osoby.
3) Při zacházení s koněm je nutné vždy nosit jezdeckou přilbu a chovat se klidně – je zakázáno
běhat, křičet, chovat se hrubě a je vysloveně zakázáno ho krmit.
4) Pro jezdecký výcvik jsem povinen používat řádné vybavení. Je doporučeno jezdit v
odpovídajícím oděvu (vždy musím mít jezdeckou přilbu), jezdecké kalhoty nebo podobné
pružné kalhoty (nikoliv džíny nebo šusťáky), tričko nebo košili s dlouhým rukávem, jezdecké
boty – gumové nebo kožené (ne sandály nebo tenisky), boty s hladkou podrážkou a malým
podpatkem.
5) Při příchodu ke koni si počínám tak, že koně dostatečně a slyšitelně oslovím, budu přistupovat
zepředu nebo ze strany, nikdy nebudu ke koni přistupovat zezadu, protože mě může kopnout.
6) V rámci výcviku a ošetřování koní jsem povinen dodržovat bezpečnou vzdálenost od koně, a to
tak, že budu stát těsně u koně, nebo tak daleko, abych nemohl/a být zasažen/a kopyty nebo
kousnut/a. Ke koni nebudu přistupovat bez vědomí lektorky.
7) Koně se musí vodit na uzdečce nebo ohlávce, a to vždy pouze jednoho koně.
8) Jako součást bezpečnosti osob a koní je povinností kontrolovat uzdění koně a sedlový materiál.
Případné závady ohlásím lektorce, před začátkem výcvikové lekce.
9) Zavazuji se respektovat pokyny lektorky nebo jiné osoby jím pověřené.
10) Ve všech prostorách je výslovně zakázáno kouřit, rozdělávat oheň, používat topidla a svítidla s
otevřeným ohněm, resp. každé takové zařízení, které může způsobit oheň.
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INFORMATIVNÍ SOUHLAS
PRO ROK 2019

Já zákonný zástupce, níže podepsaný:
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodné Číslo …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Trvale bydlištěm ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
prohlašuji, že mé dítě:
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodné Číslo ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Datum narození ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Zdravotní pojišťovna …………………………………………………………………………………………………………………………………
Trvale bydlištěm ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
se účastní výcvikové lekce s koňmi po celou dobu na mou vlastní odpovědnost a souhlasím s řádem,
bezpečnostními pravidly a pokyny lektorky, kterými se bude mé dítě řídit.
Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku zranění. Byl/a jsem poučen/a o povinnostech mého
dítěte, o ochraně majetku, zdraví mého dítěte i zdraví ostatních účastníků a o konkrétních rizicích
spojených s manipulací a jízdou na koni (kousnutí, kopnutí, pád při jízdě, splašení, zavalení, pád i s
koněm).
Mé dítě bude dbát doporučení a příkazů lektorky a aktivně předcházet škodám na zdraví a majetku. Po
tomto poučení prohlašuji, že výcvikovou lekci pořádanou Nikolou Černou (dále jen „lektor“) absolvuje
mé dítě na moji vlastní odpovědnost a vlastní riziko s vědomím, že lektor nenese žádnou odpovědnost
za škodu na zdraví a majetku, pokud mému dítěti taková škoda při výcvikové lekci vznikne.

www.equirelax.com

Prohlašuji a souhlasím, že nebudu vůči lektorce uplatňovat nároky na náhradu škody, pokud mému
dítěti taková škoda při jakékoli výcvikové lekci vznikne.

Tento dokument má 3 strany.
Prohlašuji, že rozumím celému textu psaném v Českém jazyce.

Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů i osobních údajů dítěte.

V ..................................................................... dne ..................................................................

.............................................................................
Podpis zákonného zástupce

Nikola Černá
Zřizovatel a lektorka
+421948 870 860

info@equirelax.com
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