
KURZ: 

ZAČÁTEK KURZU: 

JMÉNO:

Já,

PŘÍJMENÍ:

DAT. NAROZENÍ:

TELEFON: EMAIL:

BYTEM

KONTAKT PRO VEŠKEROU KOMUNIKACI A OMLUVY Z LEKCÍ:
KATEŘINA KARLOVÁ
+420 702 007 554  I  marketing@equitana.cz

www.kone-martinice.cz   I   www.equitana.cz   I   

PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU:
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE PLACEN NA 3 MĚSÍCE DO PŘEDU SE SPLATNOSTÍ 
14 DNŮ OD PODPISU ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY. PLATBA MUSÍ BÝT UHRAZENA NEJPOZDÉJI 
V DEN PRVNÍ JEZDECKÉ LEKCE. PLATBU JE MOŽNÉ SLOŽIT V HOTOVOSTI V KANCElÁŘI 
EQUITANA HOTEL RESORT ČI NA RECEPCI EQUITANA HOTEL RESORT.

Členský příspěvek po zahájení kurzu není možné vracet. V případě nemoci či dovolené je 
nutné omluvit nepřítomnost nejpozději do 9:00 hod. v den konání lekce na tel. čísle +420 702 
007 554, jinak lekce propadá bez nároku na náhradu. Za nevyužití lekce, pokud je to provoz-
ně možné, budou poskytnuty max. 3 náhrady, pokud bude absence dostatečně včas 
omluvena.  Případné náhrady je nutno využít v období zaplaceného kurzu. Členský příspěvek 
je cena za 3 měsíční kurz. Cena je zvýhodněna oproti platbě jednotlivých jezdeckých lekcí a 
zahrnuje 1 lekci ZDARMA. Členský příspěvek se vztahuje k období, ve kterém kurz probíhá a 
jednotlivé lekce není možné převádět do dalších kurzů.

V DNE:.  PODPIS

JEZDECKÁ ŠKOLA PRO DĚTI A DOSPĚLÉ
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

3 měsíce  I  lekce 1x týdně 60´
12 lekcí - 4.200,- Kč / děti

3 měsíce  I  lekce 1x týdně 30´
12 lekcí - 2.100,- Kč / děti

3 měsíce  I  lekce 2x týdně 60´
12 lekcí - 8.400,- Kč / děti

Jezdecký balíček 10ti lekcí 50´
Platnost 6 měsíců - 4.200- Kč

Samostatná jezdecká lekce
550,- Kč kůň / 90,- pony 10 min.

3 měsíce  I  lekce 2x týdně 30´
12 lekcí - 4.200,- Kč / děti

PLATNOST KURZU DO: 

PROHLÁŠENÍ O ÚČSTI NA VLASTNÍ ZODPOVĚDNOST
pro společnost Jezdecká společnost EQUITANA z.s.

tímto prohlašuji, že se účastním jezdecké školy a akcí s ní souvisejících na svou vlastní zodpovědnost, nebez-
pečí a osobní riziko. Souhlasím s řádem, pravidly bezpečnosti a zavazuji se dodržovat pokyny odpovědných 
osob, kterými se budu bezezbytku řídit. Jsem si vědom/a zvýšeného nebezpečí vzniku úrazu nebo zranění. 
Před podpisem tohoto prohlášení jsem byl/a poučen/a o svých povinnostech, o ochraně svého zdraví, 
zdraví ostatních účastníků, zdraví třetích osob a ochraně majetku. Zavazuji se aktivně předcházet jakékoli 
újmě na zdraví a škodám na majetku. Jsem si vědom/a a souhlasím, že Jezdecká společnost EQUITANA z.s. 
nenese žádnou odpovědnost za újmu na zdraví a škodu na majetku, pokud taková situace nastane. V 
souvislosti se zraněním nebo jinou újmou vyplývající z účastni na jezdecké škole nebudu po Jezdecké 
společnosti EQUITANA z.s. žádat žádné finanční plnění nebo uplatňovat jiné nároky. Svým podpisem 
prohlašuji, že jsem fyzicky a psychicky způsobilý/á se jezdecké školy a akcí s ní souvisejících účastnit. Výslov-
ně potvrzuji, že netrpím žádným onemocněním bránícím aktivitám spojeným s jezdeckou školou.

V PŘÍPADĚ OSOBY MLADŠÍ 18ti LET

JMÉNO:

Já, zákonný zástupce

PŘÍJMENÍ:

TELEFON: EMAIL:

BYTEM

za mého syna/dceru................................................................................................věk:......................................... 
vyslovuji souhlas se vším výše uvedeným a zavazuji se ho/ji vést k naplňování všech stanovených povinnos-
tí. Osoby zde uvedené souhlasí se správou a zpracováním osobních údajů uvedených v tomto prohlášení 
pro účely jezdecké školy a Jezdecké společnosti EQUITANA z.s. na dobu účasti v jezdecké škole. Souhlas 
je možné kdykoli svobodně odvolat. K tomuto dále, pokud je vyžadováno, osoby sepisují souhlas se 
zpracováním údajů, který upravuje bližší podmínky správy, zpracování a ochrany osobních údajů. Podpis 
tohoto prohlášení je svobodným, vážným a vědomým projevem vůle, kterým potvrzuji, že všemu zde 
uvedenému rozumím, zavazuji se dodržovat a informace a údaje mnou poskytnuté v tomto prohlášení 
jsou pravdivé.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM ÚDAJŮ
pro společnost Jezdecká společnost EQUITANA z.s.

Já, níže podepsaný,  současně jako subjekt údajů prohlašuji a souhlasím s  tím, aby mé osobní údaje: jméno a příjmení, 
datum narození, adresa, telefon, email, jméno a kontaktní údaj zákonného zástupce (v případě potřeby); byly zpracovány 
a použity společností Equitana- odpovědným/i zaměstnancem/i společnosti pro účel jezdecké školy a zasílání informací 
ohledně jezdecké školy, kurzech, školení a změnách. Tento souhlas je udělen na dobu  neurčitou (resp. po dobu účasti v 
jezdecké škole). Souhlas může být kdykoli svobodně odvolán kontaktováním společnosti na: marketing@equitana.cz. 
Společnost shromažďuje osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu tohoto souhlasu a zpracovává osobní 
údaje v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Subjekt údajů má právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku protizpracování, jakož i práva na přenositelnost 
údajů. Případné dotazy a stížnosti může subjekt údajů směřovat na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tento souhlas je 
svobodný, vážný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se správou a zpracováním 
osobních údajů v uvedeném rozsahu a formě.

Společnost Jezdecká společnost EQUITANA z.s., se sídlem Martinice 1, 262 72 Březnice, 
IČ: 266 27 604, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, 

vložka 13678

www.kone-martinice.cz   I   www.equitana.cz   I   

PLATBA ČLENSKÉHO PŘÍSPĚVKU:

ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK JE PLACEN NA 3 MĚSÍCE DO PŘEDU SE SPLATNOSTÍ 
14 DNŮ OD PODPISU ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY.

PLATBU JE MOŽNÉ SLOŽIT V HOTOVOSTI V KANCElÁŘI EQUITANA HOTEL 
RESORT ČI NA RECEPCI EQUITANA HOTEL RESORT

Členský příspěvek po zahájení kurzu není možné vracet. V případě 
nemoci či dovolené je nutné omluvit nepřítomnost nejpozději do 9:00 
hod. v den konání lekce na tel. čísle +420 702 007 554, jinak lekce propa-
dá bez nároku na náhradu. Za nevyužití lekce, pokud je to provozně 
možné, budou poskytnuty max. 3 náhrady, pokud bude absence dosta-
tečně včas omluvena.  Případné náhrady je nutno využít v období zapla-
ceného kurzu. Členský příspěvek je cena za 3 měsíční kurz. Cena je 
zvýhodněna oproti platbě jednotlivých jezdeckých lekcí a zahrnuje 1 
lekci ZDARMA. Členský příspěvek se vztahuje k období, ve kterém kurz 
probíhá a jednotlivé lekce není možné převádět do dalších kurzů.

V DNE:.  PODPIS

JEZDECKÁ ŠKOLA PRO DĚTI
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

1 lekce-30´    1x týdně (11 lekcí + 1 zdarma)     celkem  12 lekcí 

1 lekce-30´    2x týdně (22 lekcí + 2 zdarma)     celkem  24 lekcí

3 MĚSÍČNÍ KURZ PRO DĚTI 3-6 LET

cena: 2.100,- Kč

1 lekce cca 30´ minut  I  platnost balíčku max. 3 měsíce od data zahájení kurzu 

cena: 4.200,- Kč

1 lekce-60´    1x týdně (11 lekcí + 1 zdarma)     celkem  12 lekcí

1 lekce-60´    2x týdně (22 lekcí + 2 zdarma)     celkem  24 lekcí

3 MĚSÍČNÍ KURZ PRO DĚTI OD 6ti LET

cena: 4.200,- Kč

1 lekce cca 60´ minut  I  platnost balíčku max. 3 měsíce od data zahájení kurzu 

cena: 8.400,- Kč

SOUHLASÍM S TÍM, ABY MOJE DCERA/SYN NAVŠTĚVOVAL/A JEZDECKOU ŠKOLU EQUITANA 
HOTEL RESORT. DÁLE SOUHLASÍM S TÍM, ABY EQUITANA HOTEL RESORT ZPRACOVÁVAL 
A EVIDOVAL MÉ VÝŠE UVEDENÉ OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTÉ V SOUVISLOSTI S ČLENSTVÍM 
V JEZDECKÉM KLUBU EQUITANA HOTEL RESORT.

SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE JSEM SI VĚDOM/A VŠECH RIZIK SPOJENÝCH S JEZDECKÝM 
SPORTEM, KTERÉ MÉ DÍTĚ/JÁ PROVOZUJE A BERU TOTO NA VLASTNÍ ODPOVĚDNOST.

SVÝM PODPISEM STVRZUJI, ŽE MÉ DÍŤE/JÁ JE/JSEM ZDRAVOTNĚ ZPŮSOBILÁ TENTO SPORT 
PROVOZOVAT.

KONTAKT PRO VEŠKEROU KOMUNIKACI A OMLUVY Z LEKCÍ:

KATEŘINA KARLOVÁ
+420 702 007 554  I  marketing@equitana.cz

Prohlášení o účasti na vlastní zodpovědnost 
pro společnost Jezdecká společnost EQUITANA z.s.

Já,
jméno a příjmení: ……………………………………………
bytem: …………………………………………………………


