PRIHLÁŠKA DO KLUBU NEBESKÍ JAZDCI JUNIOR/SENIOR
/Rekreačná, športová a vzdelávacia aktivita s výukou jazdenia/

MENO
BYDLISKO
TELEFÓN ČLEN
TELEFÓN ZODPOVEDNÁ OSOBA/RODIČ
PREDMET POSKYTOVANEJ SLUŽBY
Záujmové združenie NEBESKÍ JAZDCI, poskytuje pre členov, prostredníctvom

klubovej

činnosti , voľnočasovú aktivitu zameranú na vzdelanie v oblasti práce s koňmi a výuku jazdenia , a
jazdecký tréning.
Program je vedený pod dozorom dospelej osoby. Program klubovej činnosti je

zložený z

plánovaných postupných krokov, ktoré sa členovia učia pod dozorom inštruktora. Je zameraný na
získanie komplexných informácii v oblasti starostlivosti o kone a jazdeckého športu na úrovni
rekreačný jazdec.
Zahŕňa všeobecnú výuku, prvky odbornosti a bezpečnosti pri manipulácii s koňmi, a zásady
bezpečného jazdenia na koni , na úrovni rekreačný jazdec.
ÚHRADA ČLENSKÉHO POPLATKU
Členský poplatok má povinnosť člen/zodpovedná osoba, uhradiť na začiatku mesiaca, do
prvého dňa nového mesiaca ako mesačné predplatné.
Program :
120 eur/mesačné predplatné, zahŕňa tri 45 minútové návštevy týždenne, z toho 3 jazdecké
tréningy
90 eur/mesačné predplatné, zahŕňa tri 45 minútové návštevy týždenne z toho minimálne 2
jazdecké tréningy
60 eur/mesačné predplatné, zahŕňa dve návštevy týždenne z toho minimálne 1 jazdecký
tréning

VSTUPNÝ KURZ /povinný/, počas jedného mesiaca pripraví osobu, formou individuálnych
tréningov na level jazdec začiatočník. Vstupný kurz pomôže juniorom/seniorom rýchlejšie získať
vedomosti a zručnosti aby mohol plnohodnotne od začiatku využívať možnosti klubových činností.
Junior navštevuje klub v režime 1 - 3x týždenne ale absolvuje individuálne tréningové lekcie.
VSTUPNÝ KURZ pre juniora/seniora je možné absolvovať formou :
INDIVIDUÁLNY KURZ / 300 €
KOLEKTÍVNY KURZ / 200 €
Vstupný kurz pre dospelých je individuálny kurz basic.

POVINNOSTI ČLENA / POUČENIE
Člen klubu využíva areál a službu podľa dohodnutého rozvrhu návštev a podľa stanovených
pravidiel. Pravidlá sú v prílohe prihlášky.
Pravidlám som porozumel a zaväzujem sa ich rešpektovať v plnej miere.
Podpis člena ................................................

PREHLÁSENIE ZODP.OSOBY/RODIČA
Prehlasujem, že som sa oboznámil s prostredím a podmienkami členstva ako aj s pravidlami
pre člena. So všetkým bezvýhradne súhlasím.
Podpis zodpovednej osoby / rodiča ...................................................................
ODPORÚČANIE HOBBY KLUBU NEBESKI JAZDCI PRE ČLENOV :
Vzhľadom na charakter outdoorovej športovo rekreačnej činnosti, odporúčame členom mať
zriadené úrazové poistenie.
Podmienky som si prečítal a plne s nimi súhlasím.
Podpis člena ...................................................
Podpis zodpovednej osoby ......................................................

