VŠEOBECNÉ PODMIENKY JK ENVIROKONE
(vzťahujú sa na každú osobu, ktorá na klube jazdí)
platnosť 1.7.2022
1. Podmienkou členstva je podpísanie súhlasu s týmito stanovami jazdcom, alebo v prípade
maloletých, zákonným zástupcom.
2. Jazdec (/zákonný zástupca/ prehlasuje, že je oboznámený s náplňou jazdeckých hodín a
súhlasí s jej formou aj vedením. Pokial má výhrady, môže okamžite ukončiť členstvo a členský
poplatok za nevyčerpané hodiny mu bude vrátený. Rovnako môže jazdcovi ukončiť členstvo aj
vedenie klubu v prípade vzájomnej nespokojnosti.
3. 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 informovať pri prihlasovaní, ak má diagnózu
(fyzickú/psychickú), ktorá by mohla ovplyvňovať priebeh jazdeckej hodiny.
4. Jazdec prichádza na hodinu riadne vystrojený so správne nastavenou prilbou, v prípade
dieťaťa aj 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.
5. 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/.
6. Upozorňujeme jazdcov ( zákonných zástupcov ), že jazda na koni je riziková a aj pri
maximálnej snahe zo strany personálu klubu , nie je možné podchytiť všetky faktory správania
sa zvierat vzhľadom na okolité podnety.
7. Jazdec nesmie vstupovať k zvieraťu do boxu, priblížiť sa k nemu alebo s ním manipulovať,
pokial ho k tomu nevyzve inštruktor jazdenia. Ak jazdec pred a po jazde pretrváva v jazdeckom
areáli, je to na jeho vlastné riziko, prípadne na zodpovednosť zákonného zástupcu.
8. 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.
9. Trénera, prípadne vypomáhajúcu osobu, si jazdec nevyberá, je mu pridelená klubom,
adekvátne k potrebám jazdca aj koňa.
10. Koňa si jazdec nevyberá. Pokial jazdec vyžaduje vyslovene konkrétneho koňa, je možné
požiadať kanceláriu klubu o pridelenie vybraného koňa za poplatok podľa platného cenníka. V
prípade, že z nejakého dôvodu klub nevie koňa na dohodnutú hodinu zabezpečiť, poplatok bude
klientovi vrátený.
11. Jazdci, ktorí ešte nevedia jazdiť samostatne alebo jazdia menej ako 60minút týždenne,
nemajú nárok na náhradnú hodinu. Majú však možnosť za seba poslať náhradného jazdca.
Zmenu jazdca je potrebné nahlásiť vopred do kancelárie JK (sms/telefonicky), náhradný jazdec
však musí byť fyzicky podobný pôvodnému (výška, váha). Túto náhradnú osobu musí jazdec
(zákonný zástupca) poučiť v zmysle týchto podmienok členstva a ponúknuť mu miesto miesto
seba len v prípade ich akceptácie.
12. Pokročilí jazdci jazdia v skupine, vďaka čomu majú nárok na náhradnú hodinu (pokial si
jazdu aspoň odhlásia 3 hodiny pred jazdou).

13. Na náhradné hodiny majú nárok jazdci:
a) jazdiaci samostatne, bez nutnosti držania im koňa v kluse a cvale pomocníkom/trénerom
b) jazdiaci aspoň 60 minút týždenne.
14. Jazdec má nárok na rovnaký počet náhradných hodín, aký má rezervovaný v jednom týždni
v danom trimestri.
15. Jazdci hradiaci si v plnej výške členské majú právo nahrádzať si skokové aj gymnastické
hodiny. Ináč sú náhrady vždy len drezúrne.
16. Dni určené na náhrady sú vyznačené v kalendári na našej webovej stránke aj na nástenke
pred halou. Iné dni si nie je možné vynechané hodiny nahrádzať .
17. Peniaze za vymeškané jazdy nebudú vrátené. Klient môže požiadať o ukončenie členstva
(ale nie spätne) .
18. Dni kedy sa počas roka nejazdí (prázdniny) a náhradné jazdy sú vždy uvedené v kalendári
na našej stránke a tiež vypísané na nástenke. Jazdec /zákonný zástupca/ je povinný tieto
záznamy sledovať. V školských trimestroch (jeseň, zima,jar ) sa jazdí 12 týždňov. Počas
letných prázdnin 8 týždňov.
19. Jazdec je povinný hradiť si členské podľa platného cenníka a to podľa počtu hodín ktoré má
rezervované v danom trimestri. V prípade, že nastúpi po začatí trimestra, platí len hodiny do
konca trimestra. Pokial členstvo ukončí, musí tak urobiť písomným oznámením(mail/sms), na
ktoré mu bude odoslané potvrdenie ukončenia členstva a následne mu bude členské za
neodjazdené hodiny vrátené. Ak jazdec členstvo neukončí, je členom a platí členské bez
vyzvania každý trimester na účet alebo v hotovosti. Účet je uvedený na stránke.
20. Jazdec môže byť z členstva vylúčený pre ignorovanie pokynov inštruktora alebo hrubé
správanie.
21. Organizátor má právo zhotovovať fotky a videá z činnosti v jazdeckom areáli, a uverejňovať
ich na svojej stránke. Pokial si to člen neželá, musí o nezverejnenie záznamov svojej osoby /
dieťaťa/ požiadať vedenie klubu.

