Prohlášení návštìvníka:
Ranè Dubská Hajnice
Zvìøetice16, 384 11 Netolice
IÈ: 013 064 81
Poskytovatel sportovních služeb, instruktor, ošetøovatel, výcvik koní:
Zlatuše Pištìková, DiS. Zvìøetice 16, 384 11 Netolice
IÈ: 721 37 975 DIÈ: CZ7560151346
Tel: 777 078 097
Já, níže podepsan-á/ý
jméno a pøíjmení:
…………………………………………………………………………………..
adresa: ……………………………………………………………………………………………..
Rok narození:.................................
tel. è. ……………………………………………………………………………………………….
prohlašuji, že
• jsem byl/a dnešního dne seznámen/a s Provozním øádem Ranèe Dubská Hajnice, s jehož obsahem bez
výhrad souhlasím a zavazuji se ho dodržovat
• byl/a jsem seznámen/a a jsem srozumìn/a s možným rizikem úrazu pøi ošetøování, pomocných pracích,
výcviku, jízdì na koních, saních, v koèáøe, skijöringu a veškerých dalších èinnostech provozovaných na
Ranèi Dubská Hajnice
• tyto výše uvedené èinnosti budu provozovat na vlastní nebezpeèí
• nesu odpovìdnost za škody, které pøípadnì zpùsobím v areálu Ranèe Dubská Hajnice
• byl/a jsem seznámen/a s momentální pøipraveností a charakterem ustájených koní
• byl/a jsem upozornìn/a na bezpeènostní pokyny s výše uvedenou èinností související,
zvláštì pak na použití bezpeènostní pøilby, ochrany páteøe (bezpeènostní vesty,páteøáky) a vhodné obuvi
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1] pouze hipodrom (kùò je veden na vodítku instruktorem)*
2] jsem jezdec zaèáteèník – schopný práce na lonži *
3] jsem schopen/a samostatné práce na jízdárnì *
4] jsem schopen/a samostatné vyjížïky do terénu *
5] jsem zkušen-á/ý jezdec-jezdkynì *
6] jsem zkušen-á/ý lyžaø – lyžaøka pro skijöring
* nehodící se škrtnìte
u osob mladších 18-ti let prohlášení jako projev souhlasu podepíše také zákonný zástupce
svým podpisem dává zároveò souhlas pro nezletilého k jízdì na koni a pøípadnì dalším
èinnostem provozovánu v areálu Ranèe Dubská Hajnice (ošetøování, krmení, úklid, místování, èištìní koní,
atd.)
Ve Zvìøeticích dne ………………….
…………..………………………………………….
Podpis klienta èi zákonného zástupce
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