
 

            Kroužek Mladý jezdec – Přihláška 

Závazně přihlašuji svého syna/svoji dceru na kroužek Mladý jezdec pořádaný Stájí u Sepíka, z.s. 

Termín: 
(prosím vypište  

konkrétní den a hodinu) 

Jméno účastníka:  

Datum narození:  

Kontaktní adresa zákonného zástupce:  

Email zákonného zástupce:  

Tel. zákonného zástupce:  

 
 
Prohlašuji, že moje dítě je zdravotně, fyzicky i psychicky způsobilé účastnit se kroužku Mladý Jezdec. 

Souhlasím, aby se moje dítě pohybovalo v areálu Spolku Stáj U Sepíka, z.s. přicházelo do styku se všemi 
zvířaty, která jsou v areálu (zejména koně, osel, ovce, kozy, psi, kočky, drůbež, prasata, králíci). Dále 
souhlasím, aby se staralo o koně, pracovalo s nimi, jezdilo na koních a vodilo je, a to i mimo areál Stáje u 
Sepíka, z.s.. 
 

Já i můj syn/dcera jsme se seznámili s řádem Stáje u Sepíka a zavazujeme se ho dodržovat. Zejména 
jsme se důrazně seznámili s pravidly pohybování se mezi zvířaty a bezpečného chování a přistupování ke 
zvířatům a těmto pravidlům rozumíme. Bereme na vědomí, že vstup osob do prostorů, kde se pohybují koně, 
je možný pouze s výslovným souhlasem vlastníka stáje. 

 
Beru na vědomí rizika spojená s prací se zvířaty a s ježděním na nich (např. úrazy spojené s kousnutím, 

kopnutím, pádem z koně, zavalením, pádem i s koněm, splašením, šlápnutím, klovnutím, trknutím). Beru na 
vědomí důležitost a nezbytnou potřebu používání bezpečnostních pomůcek - jezdecká přilba, bezpečnostní 
vesta, vhodné oblečení a jezdecká obuv. Beru na vědomí, že cyklistická přilba není vhodná pro jízdu na koni 
(je zde jiná mechanika pádu). 
 

Beru na vědomí nutnost platného očkování proti tetanu a úrazového pojištění syna/dcery. Prohlašuji, 
že od Stáje u Sepíka, z.s. nebudu vymáhat náhradu za škody na majetku, zdraví a životě, k nimž dojde v 
souvislosti se vstupem do areálu, s prací se zvířaty a ježdění na nich. Veškeré uvedené činnosti se zvířaty 
bude moje dcera/syn provozovat na vlastní nebezpečí. Vstup všech osob do prostoru stáje je na vlastní 
nebezpečí. 

 
Svým podpisem dále stvrzuji, že souhlasím se všeobecnými podmínkami kroužku Mladý jezdec a 

s řádem Stáje U Sepíka, které jsou nedílnou součástí této přihlášky. 

 

V Lysé nad Labem dne:  Zákonný zástupce:  

   
(jméno a příjmení) 

 Podpis zákonného zástupce: 
 

 



 

 Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 

 

Já níže podepsaný:  

jakožto zákonný zástupce dítěte:  

 

dávám výslovný souhlas Organizaci Stáj u Sepíka z.s. ke zpracování těchto osobních údajů 

 
1. Jméno, příjmení a datum narození dítěte    
2. Jméno a příjmení zákonného zástupce  
3. Kontaktní adresa zákonného zástupce 
4. Telefonní kontakt zákonného zástupce 
5. E-mailová adresa zákonného zástupce 

 

 za účelem: účast na kroužku mladý jezdec pořádaný Stájí U Sepíka z.s.  

a) Identifikace účastníků pro účely evidence a platby za kroužek 

b) Kontaktování účastníků pro poskytnutí informací ohledně činnosti Spolku a nabídek služeb Spolku 

c) Poskytnutí jména, příjmení účastníka kurzu  lektorům Stáje z důvodu vzájemné komunikace 

d) Poskytnutí údajů záchranným složkám ČR v případě úrazu či jiné újmy v rámci kroužku 

 

 Data budou uchovávána po dobu  trvání kroužku.  Po skončení kroužku budou data z IS vymazána a 
papírové dokumenty budou skartovány. 

 Data nebudou předávána třetím stranám (s výjimkou poskytnutím údajů záchranným složkám ČR). 

 Data budou uchována v Informačním systému naší Organizace a zabezpečena dle platné směrnice DPR 
naší Organizace. 

 Budou zachována práva subjektu osobních údajů dle nařízení EU 2016/679 a to: 
- Právo na přístup k osobním údajům 
- Právo na opravu osobních údajů 
- Právo na výmaz osobních údajů 

 
Kontaktní údaje Správce osobních údajů jsou: 

Název Organizace: Stáj u Sepíka, z.s 
Adresa Organizace: Poděbradova 1881, 289 22 Lysá nad Labem 

Zástupce Organizace: Lucie Robková 
Telefon: 773 581 069    

Email: lucie@robkova.net 
 

 
 

V Lysé nad Labem dne:  Zákonný zástupce:  

   
(jméno a příjmení) 

 Podpis zákonného zástupce: 
 

 

mailto:lucie@robkova.net

