
Písemný souhlas zákonného zástupce s účastí nezletilého dítěte na 
vyjížďce/výuce jízdy na koni 

 
Já, níže podepsaný/á ………………………………………………….……., dat.nar…………….…………., 

bytem ……………………………………………………………………………………………………………...……….. 

souhlasím, 
aby můj syn/dcera ……………………………………...………………….., dat.nar ……..………………., 

bytem …………………………………………………………………………………………………………….……….. 

se účastnila výuky jízdy na koni/vyjížďky v jezdeckém areálu ArtDressage Stable v 
Holubicích 201, v individuálně sjednaných termínech za účasti doprovázející osoby 
paní Věry Vránové, dat. nar. 12. 6. 1994, bytem Běhounkova 41, Praha 5, 158 00, 
IČ 03585981 - instruktorky jezdectví - či jiné osoby působící v daném areálu se 
stejnou – či vyšší - kvalifikací.  
 
Prohlašuji, že jsem obeznámena s bezpečnostními riziky při uvedené činnosti, že 
jsem poučena o zásadách chování ke koním, bezpečnosti při uvedené činnosti a že 
je přiměřeným způsobem o tomto před započetím činnosti poučeno a seznámeno i 
dítě. Přečetl/a jsem si také provozní řád areálu, rozumím mu a souhlasím s ním. 
Obdržel/a jsem také Pokyny k výcviku – další informace ohledně správného výběru 
bezpečnostních pomůcek, jezdeckého vybavení a jízdárenských pravidel. 
 
Prohlašuji, že souhlasím s použitím bezpečnostní pomůcek zapůjčených 
instruktorem a ručím za kvalitu vlastních bezpečnostních pomůcek. Dítě musí mít 
helmu vhodnou pro jezdecký sport kdykoli sedí na koni. Použití bezpečnostní vesty 
je nutné v případě skokových lekcí, v ostatních případech je pouze na mém 
uvážení.  
 
Prohlašuji, že mé dítě nemá žádná zdravotní omezení, která mohou mít vliv na tuto 
činnost.  
 
Prohlašuji, že jsem byl/a seznámena s doporučením uzavřít úrazové pojištění pro 
mé dítě v případě úrazu při vykonávání činnosti. 
 
Souhlasím s tím, aby byly uvedeny osobní údaje dítěte/rodiče a tyto zpracovávány 
a uchovány pro zajištění činnosti dle tohoto souhlasu. 
 
Souhlasím rovněž s pořízením obrazových a zvukových záznamů pro účely 
propagace činnosti ANO / NE 
 
Souhlasím s tím, aby v nutných a potřebných případech výše uvedené osoby jako 
doprovod zajistily lékařskou péči pro mé dítě a tato aby mu byla poskytnuta včetně 
ošetření a případné hospitalizace. Tento souhlas je souhlasem dle zákona  č. 
372/2011 v platném znění. Dítě s sebou má průkaz zdravotní pojišťovny. 
 
Po dobu výuky/vyjížďky budu k zastižení na telefonním čísle ………………………….……. 
případně kontaktujte …………………………………………………….., tel. …………………………….... 
 
V Holubicích, dne ……………………….             ………………………….. 


