
Dům dětí a mládeže Vyškov, Brněnská 7, tel. 517 348 962  
a 

 Jezdecký sportovní klub Vyškov 

 

POKYNY pro zájmové vzdělávání  

Jezdecká škola  
 
            Vážení rodiče, 
 přihlásili jste své dítě do jezdeckého kurzu. Výcvik bude probíhat na kryté  
i otevřené jízdárně  ve Vyškově (v případě příznivého počasí vyjížďky), předem 
smluvenou jednu hodinu týdně pod dohledem cvičitelů. 
Cena kurzu (zahrnuje kurzovné a pojištění dětí) :   1.400,- Kč 
 Oblečení pro děti : dlouhé rukávy, dlouhé kalhoty pokud možno dole pod patou 
                              do gumy – šponovky, oděv upnutý na tělo, vysoké boty  
                              na zpevnění kotníků a lýtka (gumáky, zimní boty s hladkou  
                                 podrážkou, minichapsy), ideální je klasické jezdecké oblečení,  
                              které zakoupíte v kterékoliv z jezdeckých prodejen. 
 
Začínáme v pondělí 10. prosince 2012 a končíme v pátek 22. března 2013.
         
V případě nepřítomnosti dítěte se poplatek za jednotlivé hodiny nevrací. Pouze 
 při padesátiprocentní omluvené nepřítomnosti z důvodu nemoci dítěte je možné na 
základě písemné žádosti částečně poplatek vrátit. Z tohoto důvodu si pečlivě 
uschovejte doklad o zaplacení. 
           Dále si vyhrazujeme právo na zkrácení jezdecké hodiny v případě nemoci 
některého ze školních koní. O prázdninách a svátcích se výcvik nekoná.  
         Účastníci kurzu jsou pojištěni úrazovou pojistkou. 
         Na výcvikové hodiny nedoporučujeme s sebou brát cenné předměty (šperky, 
elektroniku, větší obnosy peněz). 
 Termíny hodin kurzu: pondělí, úterý , čtvrtek a pátek od 14.00hod až do 19:00 hodin 
podle předchozí domluvy a předem stanoveného rozvrhu,do kterého je nutno se 
zapsat na DDM Vyškov nejpozději do 10. prosince  2012. Jezdecká škola si 
vyhrazuje právo na změnu hodiny dle aktuálních potřeb.  
 
        Poplatek se hradí bankovním převodem na účet DDM Vyškov 
č.8985090237/0100 (variabilní symboly jsou součástí přihlášky a získáte je 
po zaevidování se do kurzu), nejpozději do 10. prosince 2012. Tento termín je 
platný i pro odevzdání závazné přihlášky.          
 
 
 
 
 
    Mgr. Ludmila Nováková v.r.                                  Jarmila Režná   
    ředitelka  DDM Vyškov                                          vedoucí jezdecké školy 



 
Dům dětí a mládeže ve Vyškově, Brněnská 7, tel. 517 348 962 

 

    Přihláška na  zájmové vzdělávání 
    
   

Název:  Jezdecká škola DDM Vyškov, zima 2012 - 2013 
 
Termín konání:  10. prosince 2012 – 22. března 2013 
 
Místo konání:     Jezdecký areál Šafářský dvůr ve Vyškově 
 
 
Jméno dítěte:............................…………..…………………………………VS:……………………  
 
Rodné číslo:.................………………………Zdravotní pojišťovna……………………………….. 
  
Místo trvalého pobytu:…..............…………..………………………Stát. občanství:……………. 
 
Škola……………………………………..Zákonný zástupce:……………………………………….. 
 
Místo trvalého pobytu:…………………………………………………Telefon:……………………. 
 
Potvrzuji, že přihlášený/á je zdravotně způsobilý/á pro výše uvedené zájmové vzdělávání, 
 
nemá*) – má zdravotní potíže*), vypište jaké:…………………………………………………….. 
nehodící se škrtněte 
 
Souhlasím s přihláškou svého dítěte na výše uvedenou zájmově vzdělávací aktivitu a 
zavazuji se, že uhradím zápisné – účastnický poplatek dle přiložených pokynů. 
 
SOUHLAS  
se zpracováním a evidencí osobních údajů  dítěte podle zák.č.101/2000Sb., v platném znění a 
s využitím rodného čísla podle zákona č. 133/2000Sb., v platném znění. 
   Souhlasíme s tím, aby DDM Vyškov zpracovával a evidoval osobní údaje dítěte poskytnuté  
v souvislosti s jezdeckou školou. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na rodné číslo. 
   Osobní údaje, včetně rodného čísla, je DDM Vyškov oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení 
výcviku v JŠ. 
   Dále bereme na vědomí to, že DDM Vyškov zpracovává i fotodokumentaci z JŠ a tuto dále využívá 
k propagaci a prezentaci své činnosti. 
   Prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a s vnitřním řádem DDM Vyškov a provozním řádem areálu 
Šafářský dvůr /viz. www.ddm.vys.cz/. 
 
 
Datum:………………………………………………. 
                                                                             
 
 
Podpis zákonného zástupce…………….......................                                                                                  
  
 
 
 
 


