
Díl A - Zašlete na adresu, e-mail (jsgabrielkaeznam.cz) či fax (fax: 353941027) provozovatele. 
  
Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele této akce a sjednání pojištění dítěte. 

Provozovatel: Jezdecká stáj Gabrielka, z. s.,Stráň 6, 36001 Sadov 

e-mail : jsgabrielka@seznam.cz     IČO 26615941,  číslo účtu :  163609320/0600 

 

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA LETNÍ POBYT VE STRÁNI 
 

Přihlašuji své dítě na letní pobyt u koní ve Stráni v termínu: vybraný termín označte:  

1. Turnus 30. 6. – 7. 7. 2018 

2. Turnus 7. 7. – 14. 7. 2018 

3. Turnus 14. 7. – 21. 7. 2018 

4. Turnus 21. 7. – 28. 7. 2018 

5. Turnus 28. 7. – 4. 8. 2018 

6. Turnus 4. 8. – 11. 8. 2018 

7. Turnus 11. 8. – 18. 8. 2018 

8. Turnus 18. 8. – 25. 8. 2018 

9. Turnus 25. 8. – 1. 9. 2018 

 

Jméno a Příjmení dítěte ....................................................................................................................... 

  

Datum narození ........................………………... rodné číslo: ………………………/……………… 

 

Bydliště včetně PSČ: ............................................................................................................................ 

Zdravotní pojišťovna dítěte ………….…... Dítě se účastnilo pobytu ve Stráni v roce 2017: ano - ne 

Jméno otce (zák.zást.).............................................................................. tel. ................…...............…  

Jméno matky(zák. zást.) .......................................................................... tel. ................….................. 

Kontaktní e-mail:……………………………………………………………….……………… 

Prohlašuji, že mé dítě dovede – nedovede plavat. Souhlasím – nesouhlasím, aby se mé dítě koupalo 

v soukromém bazénu v areálu. Dále upozorňuji na následující zvláštnosti týkající se mého dítěte: 

………………………………………………………………………………………………………… 

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

Svým podpisem stvrzuji závazné přihlášení dítěte na pobyt a prohlašuji, že jsem se seznámil(a) 

s podmínkami a informacemi pro rodiče, které jsou nedílnou součástí přihlášky. Potvrzuji, že zdravotní stav 

dítěte mu umožňuje účast na letním jezdeckém pobytu. Beru na vědomí, že v případě, že dítě nenastoupí na 

pobyt mi bude účtován stornopoplatek ve výši 50% ceny pobytu před slevou. 

Cena pobytu: 3.900,- Kč včetně pojištění. 

Slevy:  

Sourozenecká sleva 200,-Kč / každé dítě 

Účastníci z roku 2017 – sleva 200,-Kč Slevy se nesčítají. 

Způsob úhrady:  

Pro rezervaci místa uhraďte zálohu min. 2000,-Kč na účet 163609320/0600 (GEMB)  

DŮLEŽITÉ: Jako variabilní symbol platby uveďte celé rodné číslo dítěte bez znaménka 

lomeno. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení dítěte a číslo turnusu. Pokud tak neučiníte, 

nebude možné platbu spárovat a místo nebude rezervováno.  

Doplatek nejpozději 14 dnů před nástupem na stejný účet, se stejným variabilním symbolem.  

 
 

  
V ............…… dne ...........…… 2018                 .......................................……………… 

podpis rodiče / zákonného zástupce 



DÍL B – nezasílejte, přivezte jej s sebou při nástupu dítěte na pobyt. 
 

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 
 

Příjmení a jméno dítěte ....................................................................................................................... 

  

Datum narození ........................………………... rodné číslo: ………………………/……………… 
    
Prohlašuji, že dítě je úplně zdravé, v rodině ani v místě, z něhož nastupuje na letní prázdninový 

pobyt, není žádná infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující lékař nenařídil dítěti karanténní 

opatření, zvýšený zdravotnický dozor nebo lékařský dohled. 

Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mne vyplynuly, kdyby z nepravdivých údajů tohoto 

prohlášení vzniklo ohrožení dětského kolektivu. 
 

Adresa pobytu rodičů v době trvání prázdninového pobytu: 

 

………………………………………………………………………………. 

Telefon, na kterém budou po celou dobu prázdninového pobytu k dosažení: 

 

………………………………………………………………………………. 

  
V PŘÍPADĚ ONEMOCNĚNÍ DÍTĚTE ZAJISTÍM V NEJKRATŠÍ MOŽNÉ DOBĚ JEHO ODVOZ Z PRÁZDNINOVÉHO 

POBYTU DOMŮ. V případě, že dítě způsobí během pobytu škodu na majetku, zavazuji se tuto škodu uhradit. 

 

 

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

        Jméno a podpis rodiče / zákonného zástupce 

Datum vyplnění písemného prohlášení nesmí být starší než 1 den před nástupem dítěte na pobyt! 

Doplňující informace:  

Podle záznamů dětského lékaře dítě prodělalo tyto nemoci: 

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

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

Byl(a) očkován(a) proti: 

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

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

Dostal(a) sérum proti: 

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

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

Zvláštní upozornění: 

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

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

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

(Vypište případné alergie, užívání léků, a podobně) 



 INFORMACE PRO RODIČE: 

 

Provozovatel: Jezdecká stáj Gabrielka, z.s., Stráň 6, 36001 Sadov, IČ: 26615941 

Adresa : Jezdecká stáj Gabrielka 

jméno dítěte 

STRÁŇ 6, 36001 SADOV 

(doporučujeme dětem psát, děti se na poštu od Vás těší  ) 
  
Přihlášky- postup:  

1. Pro přihlášení dítěte nám zašlete díl A přihlášky (jen 1 stranu). (nejlépe e-mailem) 

2. Na Váš e-mail bude potvrzeno přijetí přihlášky.  

3. Poté uhraďte do týdne zálohu ve výši minimálně 2.000,-Kč. Variabilní číslo je rodné číslo 

dítěte – uveďte jej celé bez znaménka lomeno. Do zprávy pro příjemce udávejte jméno 

dítěte a číslo turnusu. Jinak nelze Vaši platbu identifikovat! Číslo účtu je na přihlášce.  

4. Doplatek ceny doplaťte nejpozději 14 dnů před nástupem dítěte na stejný účet se stejným 

variabilním symbolem. 

Potvrzením přijetí přihlášky a připsáním zálohy na náš účet je Vaše přihláška potvrzena. Pokud 

bude vše v pořádku, nebudeme Vás kontaktovat. 

Před nástupem Vám zašleme e-mail s připomenutím data a hodiny nástupu dítěte na pobyt a 

kontaktními telefony na instruktory. 

Při nástupu je třeba odevzdat díl B přihlášky, vyplněný a datovaný ne dříve, než 1 den před 

nástupem. 

 

Místo nástupu: Stráň 6, 36001 Sadov. Nástup vždy v 16:00 hod. Odjezd vždy v 10:00 hodin 

Dítě je povinen předat a zpět převzít zákonný zástupce, nebo osoba jím pověřená. 

Program: Společné skupinové hry a soutěže, táboráky, plavání, vycházky do přírody, každý den 

(kromě dne nástupu) ježdění na koni, péče o koně, hry s koňmi, osobní volno, výtvarné činnosti atd. 

Organizace: Pro děti od 6 do 16 let. (samostatné děti po zvážení rodičů mohou již od 5 let) 

Maximální počet dětí v turnusu: 17, minimální počet dětí pro otevření turnusu: 10 

Počet instruktorek: 2+1. Instruktorky jsou v místě pobytu dětí 24 hodin denně, spí v chatce vedle 

dětí. Děti jsou pojištěny na úraz během pobytu. Pojištění je zahrnuto v ceně. 

Areál a Ubytování: Ubytování v chatkách na postelích s matrací. Chatky po třech a po čtyřech 

dětech. Spaní je rozděleno při nástupu. Pokud si přejete ubytovat děti společně, prosím poznačte to 

přímo do přihlášky. Bohužel ne vždy jsme schopni zajistit, aby kamarádi či sourozenci spali spolu, 

ač se velmi snažíme všem vyjít vstříc. Sociální zařízení (WC, sprchy) na místě, vše automaticky 

osvětleno na pohybová čidla. K dispozici je klubovna, jídelna, zahrada s pergolou, hřiště, soukromý 

bazén, krytá jízdárna, 2 venkovní jízdárny, posezení u ohniště, houpačky, prolézačky, trampolína.  

Stravování: 5x denně, pitný režim po celý den. V den příjezdu se začíná večeří, v den odjezdu se 

končí snídaní. Děti mohou zakoupit nanuky a sladkosti. Vše bude vyúčtováno na konci pobytu. 

V případě, že si to rodiče nepřejí, prosíme poznamenat v poznámce přihlášky. Popřípadě je možné 

stanovit limit. Vše prosím uveďte písemně do přihlášky. 

Koně: K dispozici jsou školní koně a pony pro výcvik dětí. Začátečníci jezdí na dlouhé lonži držené 

instruktorem a na koních se střídají dle fyzické zdatnosti, pokročilí jezdí samostatně, vždy pod 

dozorem. Děti musí mít na koni vždy helmu a bezpečnostní vestu. Helmu doporučujeme vlastní 

(třeba cyklistickou, dobře padnoucí), vesty máme k dispozici v několika velikostech, dětem 

zapůjčíme. 
  
Další informace: jsgabrielka@eznam.cz , Kristýna Pisingerová tel: 602 60 70 71                       

Webová stránka  www.gabrielka.net 

 

  

  

http://www.gabrielka.net/


  
 Co vzít  s sebou:  

- kartičku zdravotní pojišťovny 

- léky, pokud bere, léky na alergie, pokud je dítě alergické – nadepsané, popsané 

- dioptrické brýle a čočky, pokud nosí 

- spací pytel a prostěradlo na matraci 90x200 cm, případně polštářek 

- kšiltovku nebo šátek 

- sluneční brýle 

- Opalovací krém 

- Plavky, nafukovací křidélka pro neplavce či špatné plavce 

- Pláštěnku a holínky 

- pyžamo a teplé ponožky na noc  

- spodní prádlo a sportovní oblečení na 10 dnů 

- tenisky 

- přezůvky 

- toaletní a hygienické potřeby (kartáček, pasta na zuby, hřeben, mýdlo, šampon, ručník, osuška, toaletní papír) 

- repelent 

- kapesné není třeba (maximálně ale 200,-Kč) pokud bude mít dítě nějakou útratu, bude vyúčtována při vyzvednutí dítěte  

- knížku, oblíbené DVD a podobně 

- bílé tričko na batikování a tisk 

- láhev na vodu 

 

Na koně: 

- rajtky nebo legíny (ne ze syntetického materiálu) 1x 

- jedny starší tepláky a triko na práci u koní 

- Podkolenky 2x 

- Sportovní triko s dlouhým rukávem 

- Kotníčkové sportovní boty 

- Rukavice – jezdecké nebo bavlněné 

- Helmu (jezdeckou nebo cyklistickou) – lze zapůjčit, ale lepší je vlastní 100% padnoucí 

Mobilní telefon a další elektroniku spíše nedoporučujeme. Za jeho ztrátu či poškození neručíme. V chatkách je zásuvka na dobití 

baterie. 

Co s sebou nebrat: 

- Cennosti 

- Šperky 

- Větší finanční hotovost 

- Jakékoliv zbraně včetně nožů a kapesních nožíků 

- Nepřiměřené množství cukrovinek  

- Nadměrné hračky, živá zvířata (kromě sebe samých  ) 

 !!! při nástupu odevzdejte: 

kartičku zdravotní pojišťovny  

prohlášení o bezinfekčnosti – PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ (díl B přihlášky) – není třeba potvrzení od lékaře 

  

  

 pláštěnka a gumáky nejsou ostuda ale nutnost 

 doporučujeme všechny věci označit 

 návštěvy z hygienických a  organizačních důvodů nedoporučujeme 

 dětem doporučíme kapesné uložit u vedoucího, případně vůbec není třeba 


