Přihláška do jezdeckého klubu 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 klubu: ……………………………………………………….
Datum narození: ……………………………………
Adresa: ……………………………………………………………………..........
Kontakt :
Telefonní číslo (povinné): ………………………………………………….
Emailová adresa (nepovinné): ………………………………………………
Podpis : …………………………….. ………….
Při nezletilosti souhlas a podpis rodičů / zákonného zástupce:
……………………………………………………………………………......
Kontakt: …………………………………….
Datum přijetí nového člena : ……………………………………….

Nabízíme:
-

výuka jízdy na koni
péče o koně
poznávání i ostatních prací spojených s koňmi
možnost účastnit se s našimi koňmi různých akcí (vyjížďky, vandry, závody)
získání speciálních výhod spojených se členstvím v klubu (například rozesílání fotek
z akcí do emailu členům, podílení se na vývoji klubu, možnost přispění vlastními
nápady atd.)

Podmínky členství:
-

minimální věk člena oddílu je 10 let, horní věková hranice je neomezená 
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, u zletilých členů
na odpovědnost člena.
jízdy na koni budou probíhat formou výcviku na jízdárně nebo vyjížďkou 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:

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

