Stanovy (podmienky členstva)
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Podmienkou členstva je podpísanie súhlasu s týmito stanovami jazdcom, alebo v
prípade maloletých, zákonným zástupcom.
Jazdec /zákonný zástupca/ prehlasuje, že je oboznámený s náplňou jazdeckých hodín
súhlasí s jej formou aj vedením. Pokiaľ má výhrady môže okamžite ukončiť členstvo a
členský poplatok za nevyčerpané hodiny mu budú vrátené – viď stanovy.
Jazdec / zákonný zástupca/ prehlasuje, že je spôsobilý jazdiť na koni a nemá žiadne
zdravotné prekážky, za nesplnenie tejto podmienky preberá zodpovednosť jazdec /
zákonný zástupca/. Jazdec / zákonný zástupca/ je povinný informavať pri prihlasovaní,
ak má diagnózu / fyzickú, psychickú/, ktorá by mohla ovplyvňovať priebeh jazdeckej
hodiny.
Jazdec prichádza na hodinu riadne vystrojený s správne nastavenou prilbou a v prípade
dieťaťa s ochrannou vestou, za nesplnenie tejto podmienky preberá zodpovednosť rodič.
Prilbu si môže jazdec bezúplatne zapožičať u nás. Za stav prilby a jej správne nasadenie
jazdcovi nezodpovedáme.
Jazdec / zákonný zástupca/ uzavrie s poisťovňou / podľa vlastného výberu / poistku na
následky zranenia pri jazdení, adekvátnu k riziku jazdenia na koni. Za nesplnenie tejto
podmienky preberá zodpovednosť jazdec / zákonný zástupca/ .
Jazdec nesmie vstupovať k zvieraťu do boxu, ani s ním manipulovať, či sa približovať do
blízkosti z ktorej by ho mohol kôň zraniť, pokiaľ ho k tomu nevyzve inštruktor jazdenia.
Pokiaľ jazdec pred a po jazde zostáva v jazdeckom areáli, zostáva tak na vlastné riziko,
prípadne na zodpovednosť zákonného zástupcu.
Jazdí sa za každého počasia, v jarnom a jesennom trimestri prebiehajú jazdy aj vonku,
preto sa jazdec musí vystrojiť do jazdenia v teréne / pršiplášť/. V zimnom semestri /
XI-III/ sa jazdí vždy v hale.
Jazdec jazdiaci v oddelení jazdeckého krúžku, ktorý sa nemôže zúčastniť svojej lekcie,
má právo svoju jazdu darovať / predať / inému ním vybranému zástupcovi / člen rodiny,
známy, priateľ /nemá nárok na náhradu, až kým sa nestane pokročilým jazdcom a môže
si nahradiť hodinu pridaním sa k inej skupine jazdcov/ . V prípade že sa hodiny nemôže
zúčastniť jazdec jazdiaci v oddelení jazdeckej prípravky a jazdeckej školy, má možnosť
si hodinu nahradiť v dni na to určené, alebo pridaním sa k inej skupine jazdcov. Dni
určené na náhrady sú vyznačené v kalendári na nešej webovej stránke, aj vylepené v
hale.
Dni kedy sa počas roka nejazdí /prázdniny/ a náhradné jazdy sú vždy uvedené v
kalendári na našej stránke, taktiež vypísané na hale. Jazdec / zákonný zástupca / je
povinný tieto záznamy sledovať. V každom trimestri sa jazdí 12 týždňov.
Jazdec je povinný hradiť si členské podľa platného cenníka a to podľa počtu hodín ktoré
má rezervované v danom trimetri. V prípade že nastúpi po začatí trimestra platí len
hodiny do konca trimestra. V prípade, že členstvo ukončí, musí tak urobiť písomný
oznámením / mail, sms/, na ktoré mu bude odoslané potvrdenie ukončenia členstva a

●
●

následne mu bude členské za neodjazdené hodiny vrátené. Pokiaľ jazdec členstvo
neukončí, je členom a platí členské bez vyzvania každý trimester na účet, alebo v
hotovosti. Účet je uvedený na stránke.
Jazdec môže byť z členstva vylúčený pre neuposlúchnutie pokynov inštruktora, alebo
hrubé správanie.
organizátor má právo zhotovovať fotky a videá z činnosti v jazdeckom areály a
uverejňovať ich na svojej stránke, pokial si to člen neželá, musí o nezverejnenie
záznamov svojej osoby / dieťaťa/ požiadať vedenie klubu

