
Přihláška na kurz Extreme Trail s Pavlou Cihlovou v roce 2019 

 

Místo konání:     Extreme Trail park Ranch Rybárna 

Kontakt :    Miloš Vyhlídal tel:  736 768 824, email : ranchrybarna@seznam.cz 

Termín konání (vyplňte):  _____________ (uzávěrka přihlášek nejpozději 3 dny před konáním kurzu) 

Cena:    1.200,- účastník s koněm - záloha 500,-Kč na účet 210899720/0600 (jako variabilní  

                symbol uveďte telefonní číslo a do poznámky jméno přihlášeného) 
 

              200,- divák (bez zálohy) 
Cena zahrnuje:  

 Úvodní společnou lekci bez koní (principy výcviku koně v ET)  

 dopolední a odpolední lekce s koňmi ve skupinkách dle aktuální úrovně           

 box popřípadě výběh k odložení koně po dobu konání kurzu – objednávám    O výběh     O box 

 
Za příplatek 130,-Kč objednávám (napište počet): 

 

____x  oběd (polévka, hlavní jídlo, zákusek)         ____x  oběd dětská porce 75,-Kč 

Nápoje a lehké občerstvení je možné zakoupit během celého dne na místě. 

 

Jméno:___________________________________________________ Rok nar.:___________ 

Kontakt: telefon:__________________________ e-mail:________________________________ 
 

Kůň: 
plemeno:_______________________________   rok nar.:_________     pohlaví:____________ 
 

místo ustájení koně (včetně okresu):_________________________________________ 
Pro kontrolu (viz průkaz koně)  

 datum očkování proti chřipce:________________, datum odběru krve na AIE:_________________ 
 

 

Přihlašuji se (zakřížkujte požadované): 
o 2 lekce na ruce       
o 1 lekce na ruce a 1 lekce ze sedla      

 

o Ustájení den předem:    ANO – NE    příjezd v:____________  cena  200,- Kč   výběh -  box 
o Nocleh (apartmán): ANO - NE   počet osob:_____ cena  300,-Kč   za osobu  včetně snídaně  

 
 

Dosavadní úroveň výcviku: 
Na ruce:      O     začátečník                 O   středně pokročilý                O   pokročilý 
 
Ze sedla:      O    začátečník  (krok, klus)        
                      O    středně  pokročilý  (krok, klus, cval)          
                      O    pokročilý  (obraty, stranové práce…) 
 
GPDR – udělení souhlasu. Tento souhlas je kdykoliv odvolatelný. Souhlasím: 

 Se zpracováním dat za účelem kurzu    O  ANO      O   NE 

 S pořizováním fotografií či videozáznamů     O   ANO     O   NE 

 Se zveřejněním fotografií na webu, FB či Rajčeti pořadatele      O    ANO     O   NE 
 

Beru na vědomí, že zodpovídám za škody způsobené mnou, mým koněm či  svěřenými nezletilými osobami jiným 
stranám a že je doporučeno mít pro tyto případy uzavřené pojištění zodpovědnosti. 
Kurzu se účastním na vlastní zodpovědnost a nebudu přeceňovat schopnosti svoje ani svého koně.  

 
 

 
V_____________________    Dne____________    Podpis:__________________________________ 

U nezletilých podpis zákonného zástupce s uvedení jména a vztahu k nezletilému. 

Upozornění: u mládeže do 12 let je povinný doprovod dospělé osoby v parku během výcviku! 

Vyplněnou přihlášku pošlete mailem – viz kontakt výše. Doručení bude potvrzeno. 
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