
 Jazdecká federácia – oblasť Prešovského kraja, Prostejovská 3, 

080 01 Prešov 

 

 

LETNÝ TÁBOR S KOŇMI 2014 – PRIHLÁŠKA 

 
Termín pobytu: ..................................................................................  

 

Údaje účastníka tábora (dieťa):  
Meno a priezvisko: .............................................................................  

Dátum narodenia: ...............................................................................  

Adresa trvalého bydliska: ............................................................................................................  

 

Údaje zákonného zástupcu:  
Meno a priezvisko: ...........................................................................  

Adresa trvalého bydliska: ...........................................................................................................  

Kontakt:  

Doma: ...............................................  

V práci: .............................................  

e-mail: .............................................. (na uvedený e-mail Vám bude zaslaný odkaz na stiahnutie 

fotografií z tábora v sedle)  

 

Podmienky pobytu v detskom letnom tábore (ďalej len DLT):  
1. Účastník tábora nesmie mať v osobných veciach zbraň ani predmet, ktorým by mohol spôsobiť 

sebe alebo inému ublíženie na zdraví. Neodporúča sa, aby účastník tábora mal pri sebe cenné 

predmety. Prevádzkovateľ tábora nezodpovedá za stratu alebo poškodenie týchto predmetov.  

2. Neodporúča sa, aby účastník tábora mal pri sebe mobilný telefón. V prípade, ak ho má, jeho 

používanie je obmedzené a vyhradené v čase osobného voľna po obede a po večeri.  

3. Účastník tábora nesmie fajčiť, svojvoľne manipulovať s ohňom, piť alkoholické nápoje a 

požívať omamné látky.  

4. Návštevy zákonných zástupcov alebo rodinných príslušníkov nie sú odporučené zo zdravotného 

ani výchovného hľadiska, okrem výnimočných prípadov z vážnych dôvodov po dohode 

zákonného zástupcu a vedenia tábora.  

5. Účastník tábora je povinný rešpektovať táborový poriadok a prevádzkový poriadok farmy.  

6. V prípade zavineného poškodenia majetku tábora výšku škody nahradí osoba, ktorá škodu 

spôsobila.  

7. V prípade vážneho dôvodu je možné dieťa z účasti v DLT odhlásiť. Odhlásenie je povinné 

najneskôr 5 dní pred nástupom.  

8. V prípade prevzatia účastníka tábora zákonným zástupcom pred ukončením turnusu zákonný 

zástupca podpíše doklad o prevzatí účastníka, v ktorom určí dôvod tejto skutočnosti. Vrátenie 

alikvótnej časti poplatku je možné iba v prípade ochorenia alebo zhoršenia zdravotného stavu 

účastníka tábora, a to po predložení lekárskeho potvrdenia; alebo v prípade vážnych rodinných 

dôvodov (napr. úmrtie v rodine a pod.).  

 



Storno podmienky:  
Stornovať pobyt je možné iba písomnou formou, rozhodujúci je dátum doručenia organizátorovi:  

a) pri odhlásení sa z tábora 40 – 31 dní pred začiatkom je storno poplatok 30 % z ceny,  

b) 30 – 22 dní 50 % z ceny,  

c) 21 – 15 dní 75 % z ceny,  

d) 14 – 6 dní 90 % z ceny,  

e) 5 a menej dní 100 % z ceny.  

 

Prehlásenie zákonného zástupcu:  
1. Prehlasujem, že som bol oboznámený o tom, že prihlásený účastník tábora bude počas DLT 

bývať v stane, alebo budove areálu so základným vybavením, bude sa zúčastňovať táborového 

programu, jazdeckého výcviku, základného ošetrovania koní.  

2. Prehlasujem, že prihlásený účastník tábora netrpí žiadnou chorobou, ktorá by bránila jeho 

pobytu v DLT.  

3. Prehlasujem, že prihlásenému účastníkovi tábora nebolo nariadené karanténne opatrenie a ani 

neprišiel do styku s osobou podozrivou z nákazy.  

4. S uvedenými podmienkami súhlasím.  

 

V .......................................................... dňa ...............................................  

Podpis účastníka tábora: .............................................................................  

Podpis zákonného zástupcu: ....................................................................... 


