
 
 

Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace 

533 14 KLADRUBY NAD LABEM 

IČO 72048972, DIČ CZ72048972 

  organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a  § 4b zákona č. 

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009 

 

 

POŘADATEL:  Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o. 

    533 14 Kladruby nad Labem 
 

 TERMÍNY:  1) 25. 3. a 26. 3. 2017 

    2) 8. 4. a 9. 4. 2017 
 

MÍSTO KONÁNÍ:  Kladruby nad Labem 
 

PROGRAM:  sobota – drezurní výcvik (max. kapacita – 1 kůň na výcvikovou hodinu) 

 neděle – parkur nebo terénní jízda (max. kapacita – 2 koně na výcvikovou hodinu) 
 

CENA:    2000,- Kč vč. DPH/ 1 kůň / 2 x výcviková hodina (2 x 45 min.)  

PLATBA:  hotově – v den konání akce (peníze se budou vybírat u prezence účastníků) 

 

USTÁJENÍ:  zajišťuje pořadatel – poplatek za ustájení a stelivo je zahrnutý v celkové částce soustředění 

- na místě se bude vybírat vratná kauce 200 Kč za úklid boxu 
 

  STRAVOVÁNÍ:  pořadatel nezajišťuje – v místě konání je možno občerstvení zakoupit 
 

POVINNÉ ÚDAJE: 

ZVOLENÝ TERMÍN SOUSTŘEDĚNÍ □ 25. 3. a 26. 3. 2017 □ 8. 4. a 9. 4. 2017 

ÚČASTNÍK 
Celé jméno: 

Datum narození: 

ADRESA  

KONTAKT tel: e-mail: 

KŮŇ 

□ kůň □ pony 

Jméno: Věk: 

Pohlaví: Výkonnost: 

PREFEROVANÁ DISCIPLÍNA NA 

NEDĚLNÍ VÝCVIK 
□ parkur □ terénní jízda 

 

Veterinární podmínky a bližší informace ke kurzu, budou zaslány všem přihlášeným účastníkům po obdržení závazné přihlášky, a to na 

uvedenou e-mailovou adresu. 

 

Zasláním vyplněného přihlašovacího formuláře ZÁVAZNĚ stvrzujete svou účast na jezdeckém soustředění s Jaroslavem Hatlou. 
 

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 

1. termín soustředění – přihlášky zasílejte nejpozději do 20. 3. 2017. 

2. termín soustředění – přihlášky zasílejte nejpozději do 3. 4. 2017 
 

V případě, že se některý z přihlášených účastníků na kurz nedostaví a nenahlásí svou neúčast z vážných důvodů včas (minimálně 3 dny před 

konáním kurzu), bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny kurzu. 

 
 

      Dne:………………………. V……………………………………….        ……………………………………………………… 
                         Podpis přihlašovaného účastníka / zákonného zástupce 

 

 

 Svým podpisem zákonný zástupce stvrzuje, že souhlasí s účastí svého syna / dcery na jezdeckém soustředění s Jaroslavem Hatlou.  

JMÉNO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:  

ADRESA:  

KONTAKT:  

 

 

 
 


