
Díl A str. 1.              Zašlete na adresu, e-mail či fax (fax: 353941027) provozovatele. 
  

PŘIHLÁŠKA DÍTĚTE NA LETNÍ TÁBOR S KOŇMI VE STRÁNI 
  
        

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

e-mail : valerianova@email.cz            IČO 26615941,  číslo účtu :  163609320/0600 

Termín konání: nehodící se termíny škrtněte ! 

1. Turnus 2.7.-9.7.2011 

2. Turnus 9.7.-16.7.2011 

3. Turnus 16.7.-23.7.2011 

4. Turnus 23.7.-30.7.2011 

5. Turnus 30.7.-6.8.2011 

6. Turnus 6.8-13.8.2011 

     
  
Údaje v této přihlášce slouží pouze pro potřeby provozovatele této akce. 
  
Příjmení a jméno dítěte ..........................................................................….. 

  

Rodné číslo (variabilní symbol bez lomítka) ........................……..               

 

Datum narození ........................…..... 

 

Adresa bydliště ............................................................................................ 

  

…………………………………………………………………………….. 
  
Zdravotní pojišťovna dítěte ………….… 

Úrazové pojištění (*):      ano              ne 
  
Jméno otce .............................................................              tel. ................…....... 
  
Jméno matky ..........................................................              tel. ................…....... 

  

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

 

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

seznámil(a) s písemným prohlášením rodičů, a s informacemi pro rodiče, které jsou 

nedílnou součástí přihlášky. 
 

 

  
V ............…… dne ...........…… 2011 

                   .......................................…… 
podpis zákonného zástupce 

 

 



Díl A str. 2.              Zašlete na adresu, e-mail či fax (fax: 353941027) provozovatele. 

  
  
Vyplní rodiče: 
  
Potvrzuji, ţe zdravotní stav dítěte a jeho věk umoţňuje účast na letním jezdeckém pobytu.  

………………………………………………….………………………….. 

Podle záznamů dětského lékaře prodělal(a) tyto nemoci: 

………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………….………………………….. 

Byl(a) očkován(a) proti: 

………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………….………………………….. 

Dostal(a) sérum proti: 

………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………….………………………….. 

Zvláštní upozornění: 

………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Prohlašuji, ţe mé dítě (*):              dovede – nedovede              plavat. 

Upozorňuji, ţe mé dítě ……………………………………………………. 

………………………………………………….………………………….. 

………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………. 

(Vypište případné alergie, uţívání léků, a podobně) 
  
Cena pobytu: 3.500,- Kč.  

Slevy:  

Při rezervaci a úhradě zálohy do 30.4.2011 sleva 300,-Kč. Při spojení 2 pobytů sleva 200,-Kč. 

Sourozenecká sleva 200,-Kč 

Způsob úhrady:  

Pro rezervaci místa záloha 2000,-Kč na účet 163609320/0600 (GEMB), variabilní. symbol: 

RČ dítěte. Doplatek 14 dnů před nástupem. 

 

 Platba zálohy provedena kým           ………………………………………………. 

Číslo účtu plátce                ……………………………………………… 

 

 

Prohlášení rodičů / zákonných zástupců: 

Beru na vědomí, ţe v případě, ţe dítě nenastoupí na pobyt mi bude účtován stornopoplatek ve výši 50% 

ceny pobytu. 
  

 

 

Podpis  zák. zástupce……………………………………………… 
(*) zakrouţkujte, nehodící se škrtněte 



 

ZÁKLADNÍ INFORMACE: 

 

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

  

  

Adresa tábora: Jezdecká stáj Gabrielka 

jméno dítěte 

STRÁŇ 6, 36001 SADOV 
  
Termín konání :        

1. Turnus 2.7.-9.7.2011 

2. Turnus 9.7.-16.7.2011 

3. Turnus 16.7.-23.7.2011 

4. Turnus 23.7.-30.7.2011 

5. Turnus 30.7.-6.8.2011 

6. Turnus 6.8-13.8.2011 

 

Nástup vždy v 15:00 hodin 

Odjezd vždy v 11:30 hodin 

Místo nástupu a odjezdu: Stráň 6, 36001 Sadov 
 

 Dítě je povinen předat a zpět převzít zákonný zástupce. 

 

Ubytování v dřevěných chatkách po dvou, menší děti v penzionu, dvoulůţkové pokoje se 

sociálním zařízením. 

K dispozici 2 klubovny, kuchyně, zahrada s pergolou, bazén, krytá jízdárna, 2 venkovní jízdárny.  
  
  
Stravování: 5x denně, pitný reţim po celý den. 

V den příjezdu se začíná večeří, v den odjezdu se končí svačinou. 
  
Informace, dotazy: 
Ing. Gabriela Valeriánová, tel: 605221725 
  
Webová stránka  www.gabrielka.net 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gabrielka/


Díl B              Odevzdejte vyplněný v den nástupu dítěte na pobyt. 

  

PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 
  
Nesmí být starší než 1 den před zahájením pobytu 
  
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………..…………….. 

Narozen(a) …………………………………………………..…………….. 
  
Adresa (včetně PSČ) ………………………………………..…………….. 
  
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 dosaţení: 

………………………………………………………………………………. 

Upozorňuji u svého dítěte na: 

Zdravotní problémy: ……………………………………………………….. 

Jiné zvláštnosti: …………………………………………………………….. 

Alergie: ……………………………………………………………………… 

Léky: (musí být popsány – jméno, jak uţívat a kdy, na co léky uţívá!) 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

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

POBYTU DOMŮ. 

 

 

 

  

V ............…… dne ...........…… 2011  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis rodičů ………………………………  ………………………………. 
                                matka                                                        otec 

 



Co vzít 

 s sebou:  

- kšiltovku nebo šátek 

- sluneční brýle 

- Opalovací krém 

- Plavky, nafukovací křidélka pro neplavce či špatné plavce 

- Pláštěnku a holínky 

- pyžamo a teplé ponožky na noc – větší děti do chatek 

- spodní prádlo a sportovní oblečení na 10 dnů 

- tenisky 

- přezuvky 

- gumovky 

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

- ručníky a toaletní papír 

- repelent 

- kapesné maximálně 300,-Kč 

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

- kartičku zdravotní pojišťovny 

- knížku, oblíbené DVD a podobně 

- dioptrické brýle a čočky, pokud nosí 

- spací pytel – jen větší děti do chatek, menší do penzionu nepotřebují 

 

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 

- Větší děti do chatek – lze vlastní spacák 

Mobilní telefon spíše nedoporučujeme.  

Co s sebou nebrat: 

- Cennosti 

- Šperky 

- Větší finanční hotovost 

- Jakékoliv zbraně včetně nožů a kapesních nožíků 

- Povlečení a peřiny 

- Nepřiměřené množství cukrovinek  

- Nadměrné hračky, živá zvířata (kromě sebe samých  ) 

 !!! při nástupu odevzdejte v obálce: 

kartičku zdravotní pojišťovny  

prohlášení o bezinfekčnosti – PÍSEMNÉ PROHLÁŠENÍ RODIČŮ 

očkovací průkaz dítěte  - kopii 

  

  

 pláštěnka a gumáky nejsou ostuda ale nutnost 

 doporučujeme všechny věci označit 

 návštěvy z hygienických a  výchovných důvodů nedoporučujeme 

 dětem doporučíme kapesné uloţit u vedoucího 


