
Přihláška člena JK ACD Vyškovec, z.s.

Jméno a příjmení člena:

Adresa:

Kontakt na člena (mobil a e-mail):

Datum narození:

Rodné číslo:

Pojišťovna:

Kontaktní osoba (u osob mladších 18 let zákonní zástupci)

Jméno a příjmení kontakt:

Jméno a příjmení kontakt: 

Souhlasím s tím, aby JK ACD Vyškovec, z.s. zpracovával a evidoval mé osobní údaje poskytnuté v 
souvislosti s mým členstvím a činností v JK. Tento souhlas se výslovně vztahuje i na moje rodné 
číslo. Dále souhlasím, že JK je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje, včetně rodného čísla, do
centrální evidence příslušného sportovního svazu  a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní 
údaje, včetně rodného čísla, je JK oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v 
JK. Prohlašuji, že jsem byla řádně informována o všech skutečnostech dle ustanovení § 11 zákona 
č. 101/2000 Sb., v platném znění. Zároveň prohlašuji, že jsem byl/a seznámen/a se stanovami JK 
ACD Vyškovec, z.s. a vnitřním řádem klubu a s těmito pravidly souhlasím. 

V ___________________ dne _____________ 

podpis obou              podpis člena                razítko a podpis                         
zákonných zástupců                      JK ACD Vyškovec, z.s 



VÝŠE ČLENSKÝCH POPLATKŮ PRO ROK 2023

Poplatek za členství - plné................................................ 750,- Kč 
Poplatek za členství – zlevněné – osoby ZTP nebo ZTP/P…..   250,- Kč

Členové s plným poplatkem za členství v JK, po vyplnění přihlášky do JK ,  jestě obdrží k podpisu 
přihlášku do ČJF (České jezdecké federace). Pokud nemají členství v ČJF aktivní z předchozích let.
V rámci členství v ČJF mají hrazeno úrazové pojištění vztahující se přímo na jezdecký sport, jakož 
to rizikový sport.

Členský poplatek se skládá z částky na podporu JK ACD Vyškovec, ve výši 250 Kč (obnova 
vybavení nutného pro výcvik – biče, sedla, uzdečky, voltižní madla, dečky, aj.) a z částky 500 Kč 
(poplatek ČJF dne platného ceníku).

Číslo účtu: 2301688215/2010 (do poznámky uveďte důvod platby: členský poplatek)

Splatnost členského poplatku je nejpozději 15.2. daného roku!
 
Obnova členství u stávajících členů evidovaných v ČJF  MUSÍ proběhnout i z naší strany do 
konce února. Při pozdější úhradě  si ČJF bude, dle platného ceníku od 1.1.2023, účtovat 
dvojnásobek poplatku a z tohoto důvodu bychom byli nuceni od členů s opožděnou platbou 
účtovat na daný rok poplatek zvýšený o 500 Kč.

1) Při příchodu do jezdeckého areálu je povinností každého člena ohlásit svůj příchod cvičiteli nebo
jiné pověřené osobě a respektovat jejich pokyny.
 
2) Děti mladší 12 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za 
dítě zodpovídá.

3) V nepřítomnosti cvičitele nebo jiné pověřené osoby není člen oprávněn vstupovat do volné stáje 
či do výběhu, ani jakýmkoliv způsobem manipulovat s koňmi. Hrozí nebezpečí úrazu!

4) Ke koním lze přistupovat pouze se svolením cvičitele, jiné pověřené osoby, majitele, případně v 
jejich doprovodu.

5) Ve stáji a při zacházení s koňmi se chováme klidně – neběháme, nekřičíme, neplašíme zvířata a 
nekrmíme je. Při manipulaci s koňmi je důležitá vhodná pevná obuv (!NE sandále, pantofle!) a 
nenosit šperky. Hrozí nebezpečí úrazu!

6) Při výcviku a ošetřování koní je nutné dodržovat pravidla pro zajištění bezpečnosti: dostatečná 
vzdálenost, před přistoupením ke koni ho oslovit, nepřistupovat ke koni zezadu.

7) Pro výcvik jezdce je nutná vhodná výstroj: jezdecká přilba, vysoké jezdecké boty nebo jezdecké 
polobotky a chapsy, pružné jezdecké kalhoty nebo přiléhavé kalhoty, svršek s dlouhým rukávem.

8) Všichni jezdci jsou povinni mít vždy při jízdě na koni přilbu, doporučená je také bezpečnostní 
vesta, mít sepnuté vlasy do culíku a nenosit šperky (např. dlouhé náušnice, velké prsteny, řetízky, 
…). Hrozí nebezpečí úrazu!



9) Jezdecký sport se řadí mezi rizikové sporty. Je vhodné, aby účastníci kurzů, rekreační jezdci a 
pravidelní jezdci byli očkováni proti tetanu a doporučuje se, aby měli uzavřeno i úrazové pojištění. 
Jezdecký výcvik a jízda na koni jsou provozovány na vlastní nebezpečí.

10) Případné zranění člena, koně či poškození jakékoliv části z výstroje na koně je nutné okamžitě 
ohlásit cvičiteli nebo pověřené osobě.

11) Členové JK ACD Vyškovec, z.s. se zavazují respektovat pokyny cvičitele nebo jiné pověřené 
osoby na jízdárně, v terénu, ve stájích, či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem 
nebo při činnostech souvisejících s aktivitami JK.

12) V celém areálu je osobám mladším 18ti let zakázáno kouřit. Osoby starší 18ti let mohou kouřit 
jen na vyhrazených místech.

13)Je důležité dodržovat pořádek a čistotu – koní, jezdecké výstroje, nářadí, stáje a celého areálu 
JK. 

14) Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, 
zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny cvičitele, osoby jím pověřené, nebo 
podmínky stanovené pro provoz stáje a jezdeckého areálu.

15) Po dobu konání sportovních a jiných akcí jsou všichni povinni respektovat opatření pořadatele a
řídit se pokyny pořadatelské služby.

16) Každý přítomný je povinen ohlásit majiteli areálu vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah 
Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící 
nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech: 

PRVNÍ POMOC 155

HASIČI 150 

POLICIE 158 

VETERINÁŘ  608 242 225 MVDr. Mazůrek  

MAJITEL AREÁLU 720 756 041 Pavla Macková

17) Všechny osoby pohybující se v areálu JK jsou povinny řídit se tímto řádem.

 _____________________ 
podpis člena (zákonného zástupce)


