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Náplň:  

Kroužek pořádá Stáj u Sepíka z.s. pod vedením licencovaného instruktora jezdectví. Kroužek je určen pro děti od 5 do 

18 let. Cílem kroužku je seznámit děti s prací ve stáji, zejména s péčí o koně (ošetřování, krmení, čištění, sedlání, 

uzdění), děti se v rámci kroužku učí dle svých schopností jízdě na koni a teorii jezdectví.   

Kroužek probíhá formou na sebe navazujících, ucelených kurzů – podzimní kurz (obvykle 12 lekcí) a jarní kurz (obvykle 

18 lekcí). Přihláška do kroužku je automaticky obnovována na následný kurz. Pokud účastník nemá zájem v kroužku 

pokračovat, oznámí to provozovateli do konce stávajícího kurzu.  

Platba:  

Kroužek se hradí vždy předem na celé období a to ve dvou splátkách (záloha a doplatek). Cenu kurzu a jeho splatnost 

stanoví vždy provozovatel před vypsáním kurzu. V  případě neuhrazení zálohy do stanoveného data se rezervace kurzu 

automaticky ruší a místo bude nabídnuto dalšímu zájemci. Doplatek kurzu je splatný nejdéle na první lekci. Na základě 

individuální domluvy je možné i doplatek hradit ve výjimečných případech ve dvou splátkách, přičemž druhá splátka 

musí být uhrazena nejpozději do 30 dnů od zahájení kurzu. V případě neuhrazení druhé splátky může být účastník z 

kroužku vyloučen s okamžitou platností bez nároku na jakoukoliv náhradu. Z provozních důvodů není možné si zaplatit 

pouze část kroužku.  

Omluvy:  

V případě, že se účastník nemůže z jakéhokoliv důvodu zúčastnit své pravidelné lekce, je povinen svou nepřítomnost 

předem nahlásit (buďto na tel: 773 581 069, nejlépe SMS, nebo na email: Lucie@robkova.net). Omluvy je nutné hlásit 

CO NEJDŘÍVE, nejdéle do 19:00 předchozího dne. Každou řádně omluvenou hodinu je možné si nahradit v předem 

domluveném termínu.  Náhrady je možné si vybírat i předem před zameškanou lekcí. Neomluvené, nebo pozdě 

omluvené lekce není možno nahrazovat a daná lekce propadá. Přesto žádáme, abyste v rámci slušnosti hlásili i pozdní 

omluvy, abychom věděli, že nemáme na dítě čekat. 

Neabsolvované lekce:  

V případě, že účastník z jakýchkoliv důvodů (rodinných, zdravotní apod.) zamešká lekce v kurzu a tyto byly řádně 

omluveny, má možnost si dvě lekce převést do dalšího kurzu. V případě dlouhodobé nemoci je možné do dalšího kurzu 

po předchozí domluvě převést i více lekcí. Nevybrané lekce není možné vybírat formou individuálních lekcí. 

Storno podmínky:  

Podáním přihlášky do kroužku a zaplacením zálohy se stává účast na kurzu závazná. V případě zrušení účasti v kroužku 

do zahájení kurzu se platí storno poplatek ve výši ceny zálohy. V případě pozdějšího rušení účasti v kroužku je storno 

poplatek ve výši 50% z ceny zbývajících lekcí kurzu. Novým účastníkům doporučujeme před zahájením kroužku 

absolvovat alespoň jednu zkušební lekci.   

Bezpečnostní vybavení:  

Děti jezdí na koni výhradně v bezpečnostních jezdeckých vestách a jezdeckých přilbách. Ve stáji jsou k dispozici k 

zapůjčení jezdecké přilby a bezpečnostní vesty různých velikostí (cena za půjčení je zahrnuta již v ceně kroužku). Je 

možné použít i vlastní vybavení, ale v žádném případě nedoporučujeme používat jiné přilby, než jezdecké. 
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Doporučené vybavení na kroužek: 

 Vhodné je elastické přiléhavé oblečení (legíny, tričko, mikina apod.) 

 Nepromokavá bunda a kalhoty v případě deštivého počasí. 

 Pevná obuv, nejlépe kožené botasky (ne sandále nebo plátěné tenisky). Podrážka by neměla mít 

výrazný vzorek a měla by mít malý podpatek, ideální je jezdecká obuv. 

 Při chladném (zimním) počasí je důležité teplé oblečení. Doporučujeme:  

 spodní vrstvu kalhot (punčocháče, elasťáky, kamaše apod., k tomu dostatečně vysoké 

ponožky nebo podkolenky). Na vrch šusťáky, nebo oteplovačky. Kalhoty musí být dostatečně 

dlouhé, nezapomínejte, že se na koni dětem nohavice trochu vyhrnou 

 více horních vrstev pod bundu 

 rukavice (nejlépe lyžařské prstové), šálu nebo šátek 

 pod přilbu slabou čepici nebo lyžařskou kuklu (u holčiček je třeba zvolit vhodný účes, aby 

nebránil nasazení přilby) 

 zimní obuv (sněhule nebo pevnou šněrovací zimní obuv, teplé ponožky).  Nedávejte v zimě 

dětem gumová pérka a gumové holinky), je v nich zima 

 

 

Pro případ extrémně nepříznivého počasí jsou ve stáji k dispozici kryté prostory, tj kroužek probíhá za 

každého počasí. 

 


