
Přihláška na kurz Extreme Trail na Quarter Ranch Rybárna – Vlksice 
 

Datum (vyplňte termín):___________ 
 

Věková kategorie (zakřížkujte odpovídající) 
 

O   děti a mládež 7-11           O   junioři (12-17)                O    dospělí (18+) 
 

Poznámka: u dětí ve věku 7-11 let je povinný doprovod dospělého při pobytu s koněm v Extreme Trail Parku 
 

 

Jméno:__________________________________ tel.: _______________________ 
 

e-mail:___________________________________ Facebook:________________________ 
 

O        Jsem členem ETCZ (Extreme Trail Czechia) 
O        Nejsem členem ETCZ, mám zájem (info ke členství Extreme Trail Czechia na www.extremetrail.cz ) 
O        Nejsem členem ETCZ, nemám zájem 

 
Kůň:______________________ plemeno:_______________ (u poníků cca KVH:_____cm) 

 

rok nar.:________ pohlaví:____________ 
 

Pro kontrolu – viz průkaz koně (platné veterinární předpisy) 
 

Dat. očkování proti chřipce:___________, datum krve na infekční anemii (AIE):___________ 

 

o Celý den (1 společná lekce a 2 lekce s koněm) - 1.200,-Kč (členové ETCZ 1.000,-Kč) 
o Půldenní (1 společná lekce a 1 lekce s koněm) - 700,-Kč (členové ETCZ 600,-Kč) 

 
Požaduji ustájení (zakřížkujte):  O  box 250,-Kč     O  výběh 100,-Kč  

 
Záloha ve výši 300,-Kč - platba předem na účet: 2059133093/0800  

(do zprávy pro příjemce uveďte „kurz Vlksice“ a jméno, jako var.symbol vaše tel. číslo) 
Při neúčasti se záloha nevrací, je však možné přijet s jiným koněm nebo za sebe zajistit náhradníka. 

 

Dosavadní znalosti, co chci se svým koněm změnit, zlepšit…. 
 
 
 
 
 

 
Poučení: 

 Údaje uvedené v přihlášce budou zpracované pro daný kurz 

 Účastí na kurzu dávám souhlas s použitím fotografií či videozáznamů na webu, Facebooku, Youtube 
pořadatele, ETCZ či vedoucí kurzu Pavly Cihlové 

 Kurzu se zúčastním na vlastní zodpovědnost, pořadatel a vedoucí kurzu neodpovídají za riziko případné 
škody na zdraví či majetku. 

 Budu dbát bezpečnostních pokynů pořadatele a vedoucího kurzu a nebudu přeceňovat schopnosti svoje 
ani svého koně 

 Povinné vybavení pro účastníky mladší 18 let: ze sedla bezpečnostní přilba a chránič páteře nebo 
bezpečnostní vesta, z ruky bezpečnostní přilba a rukavice 

 Vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: ranchrybarna@seznam.cz a v kopii na ecola@seznam.cz  

 
Kurz vede: Pavla Cihlová, tel.: 603 826 200, web www.stajecola.cz , Facebook: Ecola Pavla Cihlová 
Pořadatel: Miloš Vyhlídal, tel.: 736 768 824,  e-mail: ranchrybarna@seznam.cz, Facebook:  Miloš Vyhlídal 

 
Datum:_______________ 
 

_______________________________________ 
 

Podpis (u nezletilých podpis zákonného zástupce s uvedením vztahu k nezletilému) 
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