Přihláška do jezdecké školky
JK Mustang – Velké Bílovice

Majitel ranče: Jan Lebloch, Svárov 526, Velké Bílovice, tel.: 775 675 827
Cvičitel jezdectví: Ivana Štefková, tel.: 702 348 380

Jméno nového člena jezdecké školky: ……………………………………………
Datum narození: ……………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………………..........
Kontakt (Telefonní číslo): ………………………………………………….

Jméno rodiče / zákonného zástupce:
………………………………………..……………………………………………......
Souhlas se členstvím dítěte v jezdecké školce JK Mustang rodiče stvrzují
podpisem:
……………………………………………………………
Kontakt: …………………………………….

Datum přijetí nového člena : ……………………………………….

Jezdecká školka nabízí:
Jezdecká školka je stejně jako jezdecký klub zaměřena na výuku jízdy na koni, péči o něj,
poznávání různých prací okolo koně, nabízí dětem možnost účastnit se různých akcí,
získávat speciální výhody a přispívat vlastními nápady k chodu JK.
Na rozdíl od běžného jezdeckého klubu, který se věnuje především získávání naučných a
praktických informací v oblasti klasifikace a péče o koně, je jezdecká školička více zaměřena
na výchovu dětí v oblasti vztahů s koňmi, na porozumění a pochopení světa těchto
ohromných zvířat. Dalším výrazným rozdílem mezi kluby je ten, že u školky klademe větší
důraz na individuální přístup k jejím členům. Také se zaměřujeme na úplné základy
přístupu ke koni, jako je například nepřičet či nepřibližovat se ke koni zezadu
V přístupu vedení dětí ke koním a k jezdectví vychází JK Mustang ze základních principů
Hipoterapie. Kůň je pro hipoterapii vhodný zejména z důvodu, že se jedná o zvíře, žijící ve
stádě, kde platí rozsáhlé sociální vazby, projevující se různými formami komunikace a
hierarchických vztahů. Kůň v sobě navíc ukrývá ohromné množství energie, která se může
využít u různých typů jedinců, je vhodná pro ustrašené, uzavřené nebo naopak neklidné a
hyperaktivní děti, které se nemohou soustředit. Kůň svým mohutným osobním kouzlem
dodává sílu ustrašeným dětem, pokud nejisté dítě zvládne takové velké zvíře pohladit, vést je
nebo dokonce na něm jet, posiluje jej to a získává důvěru a odvahu, a to i v běžném životě.
Hyperaktivní nesoustředěné děti se naučí být u koní klidné a koncentrované, protože v nich
pro změnu energie a síla koně vzbuzuje pokoru, v běžném životě jsou pak soustředěnější.
Pro každou povahu dítěte se také hodí jiný druh cvičení, odvážné děti si mohou na koně
kleknout, pro bázlivé je vhodnější spíše cvičení na udržení rovnováhy a na protahování. A
nesmíme zapomenout, že hlavním cílem JK je, aby členství v jezdecké školce dětem
přinášelo radost a zábavu.

Podmínky členství:
-

věková hranice členů školky je 4 - 10 let;
roční poplatek za členství je 200 Kč + zakoupený paušál 800 Kč, který zahrnuje
4 výcvikové lekce jízdy na koni;
členství v klubu pro nezletilé členy probíhá na odpovědnost rodičů;
jízdy na koni budou probíhat formou výcviku na jízdárně, nebo vyjížďky do přírody;
v případě předem omluvené absence na lekci, (alespoň den předem) možnost
individuální domluvy náhradní lekce
termín předem domluvené lekce je vždy závazný, pokud nedojde k omluvě ve
stanoveném termínu a člen se k výcviku nedostaví, tato hodina mu propadá bez
náhrady.

Povinná výbava:
- přilba (může být i cyklistická)
- pevné boty s hladkou podrážkou
- přiléhavé kalhoty
- košile, mikina, tričko s dlouhým rukávem
Doporučujeme chapsy a ochrannou vestu.

Časový harmonogram:
-

časový plán vzniká po domluvě s majitelem ranče
či s cvičitelkou jezdectví;
pokud ze závaznějších důvodů může jezdecký člen školky navštěvovat lekce jen
v určitý čas, napište zde prosím svůj požadavek, který můžete blíže projednat
s majitelem ranče či s cvičitelkou jezdectví:

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

