
Ranč Šťastná hvězda  tel.: +420605149964 
Mitrovice 43, 257 86 Miličín   rancstastnahvezda@seznam.cz 

PŘIHLÁŠKA NA JEZDECKÝ TÁBOR 
RANČ ŠŤASTNÁ HVĚZDA – LÉTO 2022 

 
 

Závazně přihlašuji 
 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………... 
Rodné číslo:  ……………………………………………………………………... 
Zdrav.pojišťovna: ……………………………………………………………………... 
Bytem: ; ……………………………………………………………………………...  
 
Matka: tel.: ………………………………. Email.: …………………………………… 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………...  
 
Otec: tel.: ………………………………. Email.:…..………………………………… 
Jméno a příjmení: ……………………………………………………………………...  
 

na 
  
jezdecký tábor na Ranči Šťastná hvězda 
(zaškrtněte vybrané termíny a formu tábora):  
 
  
Forma: POBYTOVÁ cena 5.100,- Kč 

 ( nástup na tábor je v neděli mezi 17.00 až 18.00 hod  
 konec tábora je v sobotu mezi 10.00 až 11.00 hod ) 

  
Forma: PŘÍMĚSTSKÁ  cena 4.700,- Kč 
( nástup je od pondělí do soboty od 8.00 hod ráno 
konec každ   ý den do pátku v 18.00 hod a v sobotu mezi 10.00 až 11.00 hod ) 
 
 
  
Turnus: 
A turnus 03.7. do 09.7.2022 B turnus 10.7. do 16.7.2022 
C turnus 17.7. do 23.7.2022  D turnus 24.7. do 30.7.2022 
E turnus 31.7. do 06.8.2022  F turnus 07.8. do 13.8.2022 
G turnus 14.8. do 20.8.2022  H turnus 21.8. do 27.8.2022 
 
  
  
Dále pokud máte zájem o: 
zapůjčení bezpečnostní vesty ( páteřáku )  
zapůjčení jezdecké přilby 
( Půjčovné za vestu  je 200,-Kč / turnus 
  Půjčovné za přilbu je 200,-Kč / turnus.)  
  
 
 



Ranč Šťastná hvězda  tel.: +420605149964 
Mitrovice 43, 257 86 Miličín   rancstastnahvezda@seznam.cz 

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícím:  
- S provozním řádem a pokyny pro tábor ( při nástupu na tábor odevzdají podepsané )  
- Rezervaci táborového místa provedete odesláním vyplněné a podepsané přihlášky. 
- Rezervace vám bude obratem potvrzena emailem. 
- Platba tábora: 

- záloha ve výši 3 000 Kč ( za jeden turnus ) je splatná do 30.4.2022 
- doplatek ve výši ( dle formy tábora ) je splatný do 31.5.2022. 
- číslo účtu: 261033011 / 0300 
- Variabilní symbol:  rodné číslo dítěte !!!!!! 
- do poznámky prosím napište jméno dítěte !!!!!! 

( pokud platby neproběhnou do 31.5.2022, budete na toto upozorněni 1.6.2022, nebude-li uhrazeno 
nejpozději do 15.6.2022 bude rezervace zrušena a místo nabídnuto jinému dítěti )  
 
- Vrácení peněz za tábor je možné pouze v případě - zrušení z vážného důvodu ( nemoc ). 
- V den příjezdu na tábor musí být odevzdáno 

- potvrzení od lékaře a potvrzení zákonného zástupce o bezinfekčnosti 
- podepsaný provozní řád a pokyny 
- kopie kartičky pojištěnce. 

- Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád a denní režim. 
- Případné dřívější či pozdější příjezdy a odjezdy jsou možné po dohodě s vedením tábora, 
nebo s táborovým vedoucím. 
- Nástup na tábor je u pobytové formy tábora v neděli mezi 17,00h – 18,00h v místě konání 
tábora ( Mitrovice 43, 257 86 Mezno ). Ukončení tábora je v sobotu mezi 10 a 11hod. 
- Nástup na tábor je u příměstské formy tábora od pondělí každý den v 8,00h a končí v 18h 
každý den do pátku v místě konání tábora ( Mitrovice 43, 257 86 Mezno ) 
- Upozorňujeme rodiče, že v sobotu v 10,00h začíná vystoupení dětí pro rodinné 
příslušníky a děti uvítají přítomnost rodiny. 
 
- Shromažďované osobní údaje slouží pro registraci účastníka, výkon zdravotní péče na 
pobytu apod.  
- S osobními údaji je nakládáno ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů 
a následné směrnice GDPR. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách likvidovány.  
- Rodiče i d  ítě souhlasí s fotografováním či nahráváním dítěte v rámci táborové činnosti, s 
archivací těchto záznamů a s jejich použitím při prezentaci a propagaci činnosti pořadatele 
např. v tisku, na internetu apod. (zaskrtněte a podepište prosím )  
ANO ………………… NE ……………………. 
 Podpis    podpis   

Upozorňuji u mého dítěte na:  …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………... 
( zejména upozornění na alergie, zdravotní a dietetická omezení apod )  
  
  
V ……………………………… Dne ………………………………….. 
  
  

………………………………………….. 
Podpis rodičů:  

Prosím zaškrtněte orientační úroveň zdatnosti dítěte. 
A – začátečník 
B – středně pokročilý 
C – pokročilý 


