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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA KOŇSKÝ TÁBOR RANČE KOPANINY 2017 

Přihlašujeme závazně naše dítě …………………………………………………………………………………………………………, 

datum narození ………………………………………………….……………….……………………………………………………………, 

zdravotní pojišťovna …………………………………………, kontaktní telefon .………………………………………………., 

bydliště …………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

zdravotní problémy ……………………………………………………………………………………………………………………………, 

pravidelně užívané léky …………………………………………………………………………………………………………………….., 

ostatní ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

v termínu (zaškrtněte nebo zvýrazněte vámi vybraný termín): 

□ 23. 7. 2017 – 29. 7. 2017 cena Kč 4 900,-- 

□ 20. 8. 2017 – 26. 8. 2017 cena Kč 4 900,-- 

Zálohu Kč 2 000,-- uhradíme do 5ti dnů na účet 167232292/0300, s variabilním symbolem ve tvaru 

data narození dítěte a to dd.mm.rrrr. 

 

Všeobecné podmínky účasti na Koňském táboře Ranče Kopaniny 

stanovené provozovatelem 

1. Jiné osobě, než zákonnému zástupci bude dítě vydáno POUZE na základě písemné plné moci 
s ověřenými podpisy.  Vzor plné moci je přílohou této závazné přihlášky.  Plná moc bez úředně 
ověřených podpisů bude považována za NEPLATNOU. 
2. Na Koňském táboře je přísný zákaz: 

- používání mobilních telefonů, přehrávačů a dalších obdobných zařízení, 
- vnášet na Koňský tábor jakékoliv ostré předměty a zbraně, které by mohly způsobit zdravotní   
  újmu účastníkům a vedení tábora, 
- vnášet na Koňský tábor jakoukoliv zábavnou pyrotechniku, 
- konzumovat na Koňském táboře jakýkoliv alkohol či jiné návykové látky.  

3. Nedoporučujeme mít u sebe a neručíme za: 
       - veškeré cennosti, prstýnky, náušnice, řetízky, náramky, popř. jiné šperky, 
       - peníze (vyjma doporučené částky), 
       - mobilní telefony, přehrávače, fotoaparáty, videokamery, atd. 
4. V případě zjištění porušení jakékoliv z uvedených podmínek v bodě č. 2, může být dítě 

vykázáno z Koňského tábora bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky. Dítě může 

být též z Koňského tábora vykázáno bez nároku na vrácení jakékoliv peněžní částky  

v případě, že bude svým chováním a jednáním ohrožovat mravní výchovu dalších účastníků  

Koňského tábora (kouření, vulgární jednání, požívání alkoholických nápojů, či jiných  

návykových látek, šikana, atd.). Odvoz dítěte ve všech těchto případech zajistí jeho zákonní  

zástupci na své vlastní náklady.  
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5. Nedoporučujeme v průběhu konání Koňského tábora dítě osobně navštěvovat, neboť je  

tím blokován přirozený proces adaptace dítěte na nové prostředí (stýskání, smutek atd.). 

6. Rodiče, kteří se budou chtít zeptat na své děti, mají možnost každý den v době od 9:00 do  

22:00 hod. učinit tento dotaz na telefonním čísle Koňského tábora, které je 724 151 963. 

7. Vedení tábora si vyhrazuje právo určit v jakém stanu a s kým bude dítě ubytováno. 

8. Pozdní úhrada doplatku ceny za účast dítěte na Koňském táboře může být důvodem  

k propadnutí již zaplacené zálohy a k vyřazení přihlášeného dítěte z Koňského tábora. 

9. Storno poplatky: 

a) Záloha 2 000,- Kč, která byla zaplacena při podání přihlášky dítěte na Koňský tábor, se  

vrací pouze v případě, že plátce této částky zajistí za toto dítě náhradu nebo v případě, že se nenaplní 

minimální kapacita tábora. 

b) Doplatek úhrady za účast dítěte na Koňském táboře se vrací pouze v případě, že plátce  

této částky zajistí za toto dítě náhradu. V případě, že se zákonný zástupce dítěte rozhodne  

z jakéhokoliv důvodu zrušit účast dítěte na Westernovém táboře, nemá nárok na vrácení  

jakékoliv peněžní částky. V případě, že by tato účast byla zrušena z důvodu onemocnění či  

úrazu dítěte a tato skutečnost byla vedení Koňského tábora řádně doložena (lékařské  

potvrzení), bude vrácena částka ve výši 50 % doplatku úhrady za účast dítěte na tomto táboře. 

c) V případě, pokud zákonný zástupce z jakéhokoliv důvodu zruší účast svého dítěte na  

Koňském táboře v době jeho pobytu, nemá nárok na vrácení jakékoliv peněžní částky.  

V případě, že by došlo k onemocnění či úrazu dítěte na Koňském táboře a z tohoto  

důvodu zde byl jeho pobyt ukončen, bude zákonným zástupcům vrácena adekvátní část  

z doplatku úhrady za účast dítěte na tomto táboře. 

10. Níže podepsaní rodiče výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby se jejich, na této přihlášce  

uvedené nezletilé dítě, zúčastňovalo výuky jízdy na koni, prací na Ranči a s dobytkem a všech 

ostatních činností souvisejících s programem a provozem Koňského tábora. Výslovně berou na 

vědomí možné riziko vzniku úrazu způsobené např. pádem z koně, pádem ze strážní věže, úrazu při 

práci na Ranči atd.). Provozovatel Koňského tábora zajistí úrazové pojištění pro všechny účastníky 

tábora po dobu jeho konání.  

11. Níže podepsaní rodiče výslovně potvrzují svým podpisem, že se seznámili s výše uvedenými  

podmínkami a s těmito bez výhrady souhlasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V…………………................. dne ………………… 

 

 

....................……………..................     ....................…………….................. 

podpisy rodičů – zákonných zástupců 


