Dohoda a súhlas rodiča o absolvovaní jazdeckého sústredenia pre deti
Organizátor : OZ pre zdravé a handicapované deti a mládež 
Envirokone s.r.o., Chodil Roman , Chodilová Iveta , Chodilová Martina
Prevádzka : Ráztočná 60, areál jazdeckého klubu , Bratislava
Náplň a aktivity sústredenia :
1. rekreačná a športová jazda na koni/ podľa schopnosti dieťaťa/
2. čistenie a starostlivosť o kone a poníky
3. pohybové hry a športové aktivity
4. použité náradie : skákacie trampolíny, pinpong, bazén, štvorkolka, petang, lopta, stolové hry
, balíky slamy a sena, ostatné vybavenie jazdeckého areálu vrátane pracovného náradia .

Dôležité upozornenie :Dieťa sa samostatne pohybuje po areáli s rozlohou cca 1 ha – nie je

možné mať v arealy dieťaneustále pod dohľadom, preto nechávame v kompetencii rodiča zvážiť
či dieťa zvládne bezpečneabsolvovať jazdecké sústredenie, až potom dieťa prihlásiť.
Podmienky :
1. Rodič súhlasí s absolvovaním jazdeckého sústredenia v zmysle tejto dohody a prehlasuje že dieťa je
zdravé , bezinfekčné , vhodné do kolektívu , spôsobilé jazdiť na koni a športovať . Rodič je povinný
oboznámiť organizátora sústredenia s psychickými , či fyzickými odchýlkami v zdravotnom stave dieťaťa
od normálu. V prípade rizika infekčnosti dieťa ( COVID , iné ) rodič okamžite po zistení týchto
skutočností dieťa zo sústredenia odhlási.
2. Rodič uzavrie adekvátnu úrazovú poistku na obdobie jazdeckého sústredenia. Ak tak neurobí, nemá
nárok vymáhať bolestné v prípade úrazu od organizátora. Za nesplnenie tejto povinnosti preberá
zodpovednosť rodič. V prípade drobného úrazu je k dispozícii lekárnička, pri vážnom úraze privolaná
RZP a rodič.
3., Ak sa dieťa nemôže niektorej plánovanej aktivity zúčastniť , rodič to oznámi na tomto tlačive .
4. Organizátor zabezpečuje dohľad nad deťmi nasledujúcim personálnym obsadením: hlavný vedúci +
športový odborník – trener – /zabezpečuje odborný výcvik pre deti - športovcov členov sjf/ + pomocní
brigádnici – z radov členskej základne klubu - vypomáhajú pri výuke rekreačného jazdenia začiatočníkov
a hrách
5. Dieťa môže byť z sústredenia vylúčené v prípade nerešpektovania pokynov personálu. Poplatok mimo
zálohy, bude rodičovi vrátený. Pobyt na sústredení nie je nárokovateľný.
6. Rodič súhlasí s využitím osobných údajov o dieťati , po dobu členstva v klube pre evidenciu
7. Rodič súhlasí s fotením dieťaťa v rámci areálu – spoločné fotky detí, fotenie organizátorom,
zverejnenie spoločných fotiek na klubových stránkach .
8. Pokiaľ rodič s niečím nesúhlasí – vyjadrí to v tomto tlačive
Žiadam o zamedzenie prístupu môjho dieťaťa k tejto aktivite / náradiu, iné :.....................................
Oznamujem organizátorovi zdravotný problém môjho dieťaťa.........................................................
Meno dieťaťa...................................................... .......Podpis rodiča ...................................................
Osoba opravnená vyzdvihnúť dieťa: ....................................................................................................
V Bratislave dátum : ............................. Telefon na rodiča : .................................................................

