
 

PROHLÁŠENÍ / PŘIHLÁŠKA za člena do JK PROCYON Letonice 

 

Já, níže podepsaný/á                                                                                            ev.č.   ………………………………… 

jméno a příjmení: …………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

adresa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

datum narození: ………………………………. kontakt (mob., e-mail): …………………………………………………...……. 

kontakt na zákonného zástupce (jméno, tel.): …………………………………………………………………………………… 

RČ  …………………………………………………………  ( z důvodu pojištění) 

zdravotní stav: …………………………………………………… úrazové pojištění u: …………………….…….……………….. 

 zdravotní  omezení (alergie,apod.): ……….………………………………………………………………………………………….. 

prohlašuji, že 

• jsem byl/a dne ……………………….. seznámen/a  s Pravidly členství a Provozním řádem 

jezdeckého klubu JK PROCYON Letonice, při PROCYON, o.s., Nová 449, 683 35 Letonice (dále 

jen JK), vydanými ke dni  1. 12. 2009, aktualizovanými ke dni 15.9.2011 , s jejichž obsahem 

bez výhrad souhlasím a zavazuji se je dodržovat, 

• byl/a jsem seznámen/a a jsem srozuměn/a s možným rizikem úrazu při ošetřování, výcviku 

koní, jízdě na koni a veškerých dalších činnostech provozovaných v JK, 

• tyto výše uvedené činnosti budu provozovat na vlastní nebezpečí, 

• byl/a jsem seznámen/a s momentální připraveností a charakterem ustájených koní, 

• byl/a jsem upozorněn/a na bezpečnostní pokyny s výše uvedenou činností související, zvláště 

pak na nutnost použití bezpečnostní přilby, vhodného oblečení a vhodné obuvi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� jsem jezdec začátečník – schopný práce na lonži* 

� jsem schopen/a samostatné práce na jízdárně* 

� jsem schopen/a samostatné vyjížďky do terénu* 

� jsem zkušený/á jezdec/jezdkyně* 

* nehodící se škrtněte 

U osoby mladší 18-ti let je nutný také podpis rodiče nebo zákonného zástupce, který svým podpisem 

dává zároveň souhlas pro nezletilého k jízdě na koni a dalším činnostem provozovaných v JK 

(ošetřování, krmení, úklid, místování, čištění koní, atd.) 

 

V………………………………………… dne ………………………………………… 

 

……………………………………………………………………  ……………………………………………………………………… 

 Podpis  člena klubu                           Podpis rodiče či zákonného zástupce 



 

Pravidla členství v Jezdeckém klubu PROCYON Letonice 
 
Zřizovatel  :     PROCYON, o.s. Letonice 
IČ  :    27052664 
Sídlo   :    Nová 449, Letonice 683 35 
Odpovědný zástupce za JK :    ing. Ivana Hofmanová 723 641 720        
 
 

I. Předmět  

            Předmětem je stanovení pravidel mezi zřizovatelem a členy klubu. Cílem těchto pravidel 
je stanovit rozsah povinností jednotlivých stran pro bezpečné a bezproblémové soužití při 
realizaci sportovních a jiných aktivit v rámci jezdeckého klubu v prostoru volnočasového areálu 
PROCYON. 
 

II. Práva a povinnosti zřizovatele 

 

            Zřizovatel umožní členům jezdeckého klubu voltižní a jezdecký výcvik v rozsahu min. dvou 
výcviků týdně. Hodiny pro výcvik budou vypsány ve všední dny, příp. o víkendu, se snahou 
maximálně vyhovět časovým možnostem členů klubu. Zřizovatel je povinen seznámit cvičence a 
jezdce s provozním řádem areálu a proškolit o zásadách bezpečného zacházení se zvířaty a 
bezpečnosti práce. Zřizovatel je povinen zajistit dozor poučeného pracovníka staršího 18-ti let. 
Zřizovatel je oprávněn požadovat po členu klubu výpomoc při ošetřování koní a činnostech 
spojených s organizačním zajištěním sportovních a jiných jím pořádaných akcí. Rozsah využívání 
koní stejně jako rozsah výpomoci je stanoven vždy dohodou.  Zřizovatel je povinen zajistit 
vybavení koně (sedla, uzdečky, …) dle standardu. 
 

III. Práva a povinnosti jezdce, cvičence 

 

 Člen klubu, který není členem o.s. je povinen uhradit zřizovateli členský vstupní příspěvek 
ve výši 500,-Kč a půlroční poplatek (2.000,-Kč), nebo měsíční poplatek ve výši 400,-Kč (do 18 let),  
ze kterého jsou hrazeny členské příspěvky ČJF, energie, nákup a údržba vybavení, trenéři, 
lonžéři a pronájem koně. Úhrada se platí na předem (případně po domluvě). Člen klubu je povinen 
se vybavit nejdéle do tří měsíců od svého nástupu do klubu osobním bezpečnostním vybavením 
(tříbodová přilba, chapsy, jezdecká obuv, cvičební úbor). V uvedené lhůtě půjčí vybavení 
provozovatel. 
Každý člen je povinen se podílet se na službách u koní, zúčastnit během roku minimálně 2 brigád a 
pomoci při organizaci jedné akce. Za nesplněnou účast na brigádě se platí pokuta 500,-Kč. 
V případě neplnění povinností se nebude člen moci účastnit vystoupení či závodů. Dále má 
povinnost se účastnit tréninků, nebo se řádně předem omluvit trenérovi či zástupci zřizovatele. 
Po příchodu na areál ohlásí odpovědné osobě (trenér, stájník,..) svůj příchod a po ukončení aktivit 
také svůj odchod. 
 
 Člen klubu podpisem přihlášky prohlašuje, že byl provozovatelem proškolen o zásadách 
bezpečného zacházení se zvířaty a bezpečností práce, prohlašuje, že si je vědom všech rizik, 
která trvaní i při dodržení bezpečnostních zásad a pravidel. Člen klubu prohlašuje, že jezdí a 
cvičí na vlastní nebezpečí.  
 
 
         
        ing. Ivana Hofmanová 723 641 720        
 

Tato Pravidla nabývají platnosti ke dni 15.9.2013 a mohou být vedením JK průběžně měněna dle 
potřeb JK 


