D)
PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH
V areálu Barokního statku Benice a Hřebčína
Favory
Prohlášení zákonných zástupců dítěte o tom, že byli informováni o rizicích úrazů při výcviku jízdy na
koni a o seznámení s Provozním řádem Hřebčína Favory (informovaný souhlas)
My, níže podepsaní:
Jméno: ...…………………………...………………………… dat. nar ............................................................. ,
Bydliště ............................................................................................................................................................... ,
Jméno: ...…………………………...………………………… dat. nar ............................................................. ,
Bydliště ............................................................................................................................................................... ,
prohlašujeme jako zákonní zástupci dítěte:
Jméno: .…………………………...…………………………… dat. nar ........................................................... ,
jež se účastní letního dětského tábora v Benicích pořádaného Panstvím Benice s.r.o., IČO: 066 99 197, a to
v termínu od ..............do ................. 2020, že:
• jsme byli dnešního dne seznámeni s Provozním řádem Hřebčína Favory, které jsou uvedeny na internetových stránkách
www.favory.cz a www.detskytaborbenice.cz a vyvěšeny v areálu, jehož provozovatelem je Panství Benice s.r.o., IČO:
066 99 197, a Hřebčína Favory, jehož provozovatelem je Favory Horses s.r.o., IČO: 024 62 290, obojí na adrese Benice
1, 257 44 Chrášťany (dále jen „areál“), s jejichž obsahem bez výhrad souhlasíme a zavazujeme se je my i naše dítě
dodržovat za účelem minimalizace rizika vzniku škod na majetku a újem na zdraví. S těmito pravidly jsme sami naše dítě
přiměřeným způsobem k jeho věku seznámili a ujistili se, že jim dítě rozumí a zavazuje se je dodržovat.
• jsme si vědomi toho, že kůň je živý tvor a jezdectví rizikový sport, a proto je vykonáván na vlastní nebezpečí a ve
vlastním zájmu případně uzavřeme úrazovou pojistku, a dále toho, že na naše vyžádání můžeme být seznámeni s
momentální připraveností a charakterem ustájených koní určených pro jízdu na nich.
• jsme byli seznámeni a jsme srozuměni s možným rizikem úrazu našeho dítěte při ošetřování, pomocných pracích,
výcviku, jízdě na koních či kočáru a veškerých dalších činnostech provozovaných v Hřebčíně Favory (například
kopnutím, kousnutím, splašením, zavalením či pádem z koně apod.).
• jsme byli upozorněni na bezpečnostní pokyny s výše uvedenou činností související za účelem minimalizace rizik s ní
spojených, zvláště pak na povinné a bezpodmínečné používání bezpečnostní přilby, bezpečnostní vesty a vhodné jezdecké
obuvi naším dítětem při výcviku jízdy na koni.

Dále prohlašujeme, že naše dítě je:
� jezdec začátečník – schopné práce na lonži
� schopno samostatné práce na jízdárně
� schopno samostatné vyjížďky do terénu

� zkušený jezdec *

* hodící se zaškrtněte
Svým podpisem dáváme zároveň souhlas pro dítě nejen k jízdě na koni, ale i k dalším činnostem
provozovaných v areálu Hřebčína Favory (ošetřování, krmení, úklid, místování, čištění koní atd.).
V …………………… dne.............2020.
……………………………….
podpis zákonného zástupce

……………………………….
podpis zákonného zástupce

