
  

 

Přihláška na program 

Pro jednotlivce:  Hříbátko /  Pegásek  / Jitřenka / Relaxační jízda / Hipoterapie   

Pro dvojice: Hříbátka / Pegásci / Jitřenky 

 
 

 školní rok:     2017 / 2018 
 

(nezletilému vyplní zákonný zástupce a odevzdá při první schůzce) 

 

 

 

jméno a příjmení:  

 

datum narození:     zdravotní pojišťovna: 

 

adresa:  

 

vzdělávací zařízení (MŠ / ZŠ / SŠ*):  

 

zdravotní omezení (ANO – jaké? / NE*):  

 

 

 

rok očkování proti tetanu: 

 

zákonný zástupce 1:     2:  

 

kontaktní telefon  1:      2:  

 

mám  /  nemám* zájem o zasílání informací o změně provozu a pozvánek na tento e-mail:     

 

Přihlašuji se / výše uvedené dítě
*
 do organizace Farma Jitřenka, z.s., IČ: 26674441 k docházce na 

označené programy. Byl/a jsem seznámen/a s možnými riziky při pobytu na farmě a jízdou na koni.  

Souhlasím s poskytnutím a zpracováním osobních dat pro potřeby organizace. Souhlasím / nesouhlasím* 

s použitím foto a video dokumentace, pořízené při programech organizace, pro účely propagace  

a prezentace činnosti. Zavazuji se dodržovat vnitřní pravidla organizace, která jsem četl/a. 

*zvolené, prosím, zakroužkujte 

 

V    dne     podpis 



Vnitřní pravidla organizace Farma Jitřenka,z.s. 

Platné od 1.9.2017 

 

Pravidelné programy pro jednotlivce a dvojice 

 

1. Přihlášení na program 
 

Zákonný zástupce dítěte objednává účast na programu předem zasláním poptávky na email farmajitrenka@seznam.cz a to před 

začátkem školního roku nebo v jeho průběhu, dohodne si termín schůzky nebo více schůzek a provede platbu v hotovosti nebo převodem 

na účet organizace. Zákonný zástupce se seznámí s vnitřními pravidly organizace, vyplní přihlášku, podepíše a přinese na 1. schůzku. 

S účastí dítěte je počítáno na celý školní rok, pokud nedojde k odhlášení. Přihlášení a odhlášení je možné také v průběhu celého školního 

roku.   

 

2. Poplatek za program 
 

Poplatek za program se platí minimálně týden před konáním schůzky ve výši dle aktuálního ceníku. Přijímán je v hotovosti vedoucí 

provozu, která vystaví pokladní doklad nebo převodem na účet poskytovatele 192829461 / 0300, plátce uvede jméno a příjmení dítěte, 

program a období, na které se platba vztahuje. Po dohodě je možno uhradit i delší časové období. Pokud nedojde ke včasné platbě, 

automaticky zaniká nárok na požadovaný termín. 

 

3. Docházka na program 
 

Dítě dochází pravidelně, v dohodnutý termín, přichází včas a je dostatečně oblečeno vzhledem k aktuálnímu počasí, má pohodlný 

nesmýkavý oděv, pevnou obuv, jezdeckou tříbodovou přilbu a případně další jezdecké doplňky na doporučení instruktora. Zákonný 

zástupce dítěte je zodpovědný za své dítě před začátkem a po skončení programu. Dítě předá instruktorovi maximálně pět minut před 

začátkem schůzky a po skončení si dítě osobně převezme.  

Instruktor je zodpovědný za dítě během konání programu. 

 

4. Neúčast na programu 
 

Pokud zákonný zástupce oznámí na email farmajitrenka@seznam.cz  nebo zašle sms na tel.č. 774740740 nejpozději do 19:00 v den 

před konáním programu, že se dítě nebude moci dostavit, pak vzniká nárok na náhradu a organizace na vyžádání nabídne náhradní 

termín. Náhradu lze uplatnit nejpozději do konce následujícího předplaceného měsíce. Náhradu nelze převést na jiné dítě. Pokud nedojde 

k včasnému oznámení neúčasti na programu,  uhrazený poplatek za program zůstává organizaci. 

 

 

Zrušení schůzky: 

Organizace si vyhrazuje právo v případě extrémní nepřízně počasí nebo organizačních důvodů schůzku zrušit. V  takovém případě bude 

zákonný zástupce neprodleně informován na telefonní číslo uvedené v přihlášce, bude mu nabídnut náhradní termín nebo vrácena 

poměrná část poplatku. 

 

5. Přerušení docházky nebo odhlášení z programu 
 

Zákonný zástupce informuje o přerušení nebo ukončení docházky na email farmajitrenka@seznam.cz. Uvede jméno a příjmení dítěte  

a období, na které dítě docházku přeruší. Pokud má zájem od konkrétního měsíce pokračovat, bude mu místo na základě takto 

provedeného odhlášení rezervováno.  

 

 



 

Hipoterapie / Relaxační jízda / Vyjížďka  

 
 

1. Přihlášení na program 
 

Zletilá osoba / zákonný zástupce dítěte objednává program předem na email farmajitrenka@seznam.cz nebo zašle sms na tel.č. 

774740740, dohodne si termín a dále jedná podle instrukcí. Zletilá osoba nebo zákonný zástupce se seznámí s vnitřními pravidly 

organizace, vyplní přihlášku, podepíše a přinese na program.  

 

2. Poplatek za program 
 

Poplatek se platí před konáním programu v hotovosti vedoucí provozu, která vystaví pokladní doklad nebo převodem na účet 

poskytovatele 192829461 / 0300, plátce uvede jméno a příjmení dítěte, program a období, na které se platba vztahuje.  

 

3. Docházka na program 
 

Zletilá osoba / dítě dochází na program v  dohodnutý termín. Přichází včas a je dostatečně oblečeno vzhledem k aktuálnímu počasí, má 

pohodlný nesmýkavý oděv, pevnou obuv, případně další jezdecké doplňky na doporučení instruktora. Jezdecká tříbodová přilba může být 

vlastní nebo zapůjčena organizací. Zákonný zástupce dítěte je zodpovědný za své dítě před začátkem a po skončení programu. Dítě 

předá instruktorovi maximálně pět minut před začátkem lekce a po skončení si dítě osobně převezme. Instruktor je zodpovědný za dítě 

během konání programu. 

 

4. Neúčast na programu 
 

Pokud zletilá osoba / zákonný zástupce oznámí na email farmajitrenka@seznam.cz  nebo zašle sms na tel.č. 774740740 nejpozději do 

19:00 den před konáním programu, že se on / dítě nebude moci dostavit, pak vzniká nárok na náhradu a organizace na vyžádání 

nabídne náhradní termín. Pokud nedojde k včasnému oznámení neúčasti na programu,  uhrazený poplatek za program zůstává 

organizaci. 

 

 

Zrušení schůzky: 

Organizace si vyhrazuje právo v případě extrémní nepřízně počasí nebo organizačních důvodů program zrušit. V  takovém případě bude 

zletilá osoba /zákonný zástupce neprodleně informován na telefonní číslo uvedené v přihlášce, bude mu nabídnut náhradní termín nebo 

vrácena poměrná část poplatku.  

 

5. Přerušení nebo zrušení docházky na program 
 

Zletilá osoba / zákonný zástupce informuje o přerušení nebo ukončení docházky na email farmajitrenka@seznam.cz. Uvede jméno a 

příjmení své / dítěte a období, na které docházku přeruší. Pokud má zájem od konkrétního termínu pokračovat, bude mu místo na základě 

takto provedeného odhlášení rezervováno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bezpečnostní pravidla při pohybu po farmě a možná rizika 

1. Návštěvníci vstupují do areálu farmy na vlastní riziko, provozovatel farmy nenese zodpovědnost 
za úrazy spojené s pohybem návštěvníků po farmě. Dítě je pod dozorem dospělé osoby, která 
ho doprovází nebo dítě bez doprovodu dospělé osoby předá písemný souhlas zákonného 
zástupce. 

2. Při příchodu do areálu farmy je povinností každého návštěvníka ohlásit se a respektovat pokyny 
personálu, nepřibližovat se ke koním. 

3. Návštěvníci dodržují ústně sdělené bezpečnostní a další podmínky provozu farmy. 
4. Návštěvníci mohou přinést vhodné krmení pro koně a ostatní zvířata na farmě a po domluvě 

zvířata krmit nebo krmení vložit do označené nádoby. Pečivo musí být zcela usušené.  
5. Při pohybu po farmě se návštěvníci chovají klidně, neběhají, nekřičí a neplaší zvířata. 
6. Upozorňujeme, že v areálu volně pobíhají malá hospodářská zvířata a kočky, které lze hladit a 

drbat.   
7. Na farmě je zakázáno kouřit kromě prostoru na to vyhrazeného. 
8. Rizika: rána od ohradníku, poškrábání, tetanus, trknutí, dupnutí, náraz, kopnutí, kousnutí, 

odření, švihnutí ocasem, zvrknutí nohy na nerovném terénu, uklouznutí na mokré trávě nebo 
stájové desce, alergická reakce na prach, pyly, roztoče, poštípání hmyzem, přisátí klíštěte a 
další 

 

Bezpečnostní pravidla pro jezdce a možná rizika 

1. Ke koním jezdec přistupuje jen se svolením personálu. Do výběhů a pastvin bez doprovodu 
personálu je vstup zakázán, neboť hrozí nebezpečí úrazu.  

2. Při zacházení s koňmi se jezdec chová klidně – neběhá, nekřičí, koně neplaší a bez souhlasu 
personálu nekrmí pamlsky. 

3. Pro jezdecký výcvik je nutné, aby se jezdec vhodně vybavil, především oblékl: 

Jezdecká přilba tříbodá, jezdecké kalhoty nebo podobné pružné kalhoty (nikoliv džíny nebo 
šusťáky), tričko nebo košile s dlouhým rukávem, jezdecké boty – gumové nebo kožené (ne 
sandály nebo tenisky), boty mají mít hladkou podrážku a malý podpatek – často se dnes 
používají tzv. „minichapsy“ – kožené návleky přes holeň, k nimž se nosí „pérka“ nebo 
podobná kotníčková obuv se stejnou podrážkou jako u jezdeckých bot, jezdecké rukavice. 

4. Při příchodu ke koni jezdec dostatečně a slyšitelně koně osloví, přistupuje z levé strany, ve 
volném prostranství nepřistupuje ke koni nikdy zezadu. 

5. V rámci výcviku a ošetřování koní dodržuje jezdec bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi 
– buď stojí těsně u koně  nebo tak daleko, aby nemohl být zasažen kopyty nebo kousnut. Ke 
koním je zákaz přístupu bez vědomí personálu. 

6. Koně jezdec vodí na ohlávce nebo na uzdečce, jednoho koně vede jeden člověk.  
7. Součástí bezpečnosti je také kontrola výstroje koně a to jak personálem, tak samotným 

jezdcem. Případné závady jezdec bez prodlevy hlásí personálu. 
8. Zájemcům o pravidelné ježdění doporučujeme očkování proti tetanu. U dětí do osmnácti let 

musí dát souhlas k jízdě na koni alespoň jeden z rodičů, vhodný je také souhlas ošetřujícího 
lékaře.  

9. Nový jezdec objektivně informuje instruktorku jezdectví o svých předchozích jezdeckých 
zkušenostech (kde jezdil, jak dlouho, jak často apod.)  



10. Jezdec se zavazuje respektovat pokyny instruktorky jezdectví nebo jiné osoby pověřené 
k výcviku a to jak na jízdárně a v terénu, tak na farmě či na dalších místech souvisejících s 
jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní. 

11. Jezdec by měl být pojištěn pro případ úrazu.  
12. Na koni jezdec nejezdí pod vlivem alkoholu, sedativ nebo drog, nesmí žvýkat žvýkačku, jíst, 

kouřit a telefonovat. 
13. Pro práci u koní je nezbytné, aby se jezdec naučil zacházet s nářadím na farmě. 
14. Je podstatné, aby jezdec dodržoval pořádek a čistotu – koně a jeho výstroje, areálu, oblečení. 
15. K jezdecké praxi je doporučeno, aby se jezdec vzdělával i v jezdecké teorii. 
16. Jezdec by měl jezdit ohleduplně ke koni, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdec na 

koni by měli kolemjdoucí zdravit první. 
17. Jezdec je povinen tyto podmínky v rámci svých možností dodržovat, aby neubližoval koni, 

svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, 
přátelském a ohleduplném duchu. 

18. Rizika: rána od ohradníku, poškrábání, tetanus, náraz, kopnutí, kousnutí, odření, švihnutí 
ocasem, pád z koně, zvrknutí nohy na nerovném terénu, uklouznutí na mokré trávě nebo 
stájové desce, alergická reakce na prach, pyly, roztoče, poštípání hmyzem, přisátí klíštěte a 
další 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


