PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ
Hubertova jízda pro veřejnost 2020, podmínky účasti
Pořadatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem
533 14 Kladruby nad Labem
Místo konání: Kladruby nad Labem
Datum konání: 31. října 2020
Náležitosti formuláře:
Jméno účastníka:
Adresa:
Kontakt (tel., e-mail):
Závazně tímto objednávám:
 vypůjčení koně Národního hřebčína, cena 2.500,- Kč os. / kůň
(počet koní):
 zkušební jízda na koni: cena 500,- Kč os. / kůň (počet koní):
V případě zájmu o vypůjčení koně NHK vyberte číslo lotu, do kterého
se hlásíte:
 lot č. I
nejvíce náročná jízda se skoky,
 lot č. II
středně náročná jízda se skoky,
 lot č. III
vyjížďka přírodou bez skákání,
 místo na kočáře, cena 1.000,- Kč os. / místo (počet osob):
 místo na voze, cena 500,- Kč os. / místo (počet osob):
Cena zahrnuje občerstvení o přestávce, v průběhu Hubertovy jízdy a malé
občerstvení po ukončení při vyhodnocení Hubertovy jízdy. Uvedené ceny
jsou včetně DPH. Termín uzávěrky přihlášek dle obsazenosti nabízených
služeb. Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu nebo zrušení akce.
Těšíme se na Vaši účast!
PLATBA

PŘEDEM NA

ÚČET

DLE

ÚDAJŮ

VE

VYSTAVENÉ

FAKTUŘE.

Faktura bude zaslána po obdržení vyplněného přihlašovacího
formuláře.
Podepsáním a zasláním vyplněného formuláře ZÁVAZNĚ stvrzuji
svou účast na Hubertově jízdě dne 31. října 2020. Platbu za
vybranou službu zaplatím předem na účet dle údajů ve vystavené
faktuře. Jsem srozuměn s tím, že zaplacené platby jsou nevratné.
Souhlasím, že se Hubertovy jízdy v Národním hřebčíně Kladruby
nad Labem účastním na vlastní nebezpečí.
………………………
podpis účastníka

ZKUŠEBNÍ JÍZDA NA KONI
 podmínkou účasti na Hubertově jízdě 2020 v sedle vypůjčeného
starokladrubského koně je absolvování zkušební jízdy před konáním
Hubertovy jízdy
 zkušební jízdu nemusí absolvovat účastníci/jezdci, kteří se zúčastnili
Hubertovy jízdy v sedle starokladrubského koně v letech 2016, 2017,
2018 a 2019
 cena zkušební jízdy 500,- Kč os. / kůň
 délka zkušební jízdy 30 – 45 min.
 zkušební jízdy lze čerpat v průběhu měsíce srpna a září 2020,
kapacita zkušebních jízd je omezena
 termín objednání zkušební jízdy bude řešen na základě individuální
domluvy s kontaktní osobou
 po absolvování zkušební jízdy cvičitel jezdectví rozhodne
o způsobilosti jezdce k účasti na Hubertově jízdě a doporučí zařazení
do lotu č. I, č. II nebo č. III
Účastníci Hubertovy jízdy v sedle koně musí mít bezpečnostní jezdecké
vybavení – přilba s tříbodovým úchytem, jezdecká obuv vysoká nebo
pérka, doporučujeme bezpečnostní jezdeckou vestu, jezdecké rukavice
výhodou. Vzhledem k tomu, že Hubertova jízda v Národním hřebčíně
Kladruby nad Labem je slavnostní událostí, předepisujeme jezdeckou
ústroj dle pravidel České jezdecké federace – jezdecké sako, bílé či béžové
jezdecké kalhoty (rajtky) v případě chladného počasí krátká bunda
povolena. Nevlastníte-li jezdecké kalhoty v odpovídající barvě, smí být i
jiná barva. Nevlastníte-li jezdecké sako, doporučujeme bílý rolák
s vestičkou či přiléhavý svetřík. Vlastní bezpečnostní jezdecké vybavení,
které je popsané výše, je rovněž podmínkou pro absolvování zkušební
jízdy v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem.
Účastníkům na kočáře
výhodou 

doporučujeme teplé oblečení, vlastní deka

Kontaktní osoba pro zasílání vyplněných přihlašovacích formulářů
a objednávání zkušebních jízd:
Blanka Popílková, tel.: 778 493 605
e-mail: popilkova@nhkladruby.cz

