
Přihláška na jezdecký tábor Selský 
dvůr Braňany 

Nikol Dufková, IČO: 09846689, Bílinská 16, Braňany, email: info@selskydvurbranany.cz. Tel: 777 770 312 

Jméno a příjmení účastníka:  
Zákonný zástupce (jméno a příjmení): 
Telefon: 
Email: 
Adresa: 
Datum narození: 
Zdravotní pojišťovna: 
 
 
Termín táboru (zakroužkujte): 
 
2.4. - 4.4. Velikonoční víkendový pobyt u koní  
30.4. - 2.5. Víkendový pobyt u koní ( pálení čarodějnic )  
4.6. – 6.6. Víkendový pobyt u koní  ( den dětí )   
2.7. – 4.7.       Víkendový pobyt u koní 
27.8.-29.8.  Víkendový pobyt u koní 
29.10. – 31.10. Víkendový pobyt u koní 
 
Veškeré termíny mohou proběhnout i jako příměstské, přidejte do poznámky. 
 
5.7. – 9.7. Letní tábor se spaním  
12.7. – 16.7. Letní tábor se spaním  
19.7. – 23.7.  Letní tábor se spaním 
26.7. – 30.7. Letní tábor se spaním a s angličtinou  
2.8. – 6.8. Letní tábor se spaním  
9.8. – 13.8. Letní tábor se spaním  
16.8. – 20.8. Letní tábor se spaním  
23.8. – 27.8. Letní tábor se spaním a s angličtinou 
 
 
Typ táboru: 
 

a) Víkendový pobyt se spaním 2.900,- 
b) Příměstský tábor  3.500,- 
c) Příměstský tábor s AJ  4.600,- 
d) Tábor se spaním  4.700,- 
e) Tábor se spaním s AJ  5.800,- 

 
 
Platbu poukažte na č.účtu 1208949500/5500 ,vedený u Raiffeisenbank, nejpozději 30 dní před 
zahájením tábora. 



Storno podmínky najdete na našem webu www.selskydvurbranany.cz 
 
Závazně přihlašuji své dítě na letní jezdecký tábor Selský dvůr Braňany. 
Souhlasím s účastí svého dítěte      na hodinách jízdy na koni. 
Beru na vědomí, že jezdectví je rizikový sport, dítě je povino respektovat pokyny vedoucího, pokud 
tak neučiní, jako zákonný zástupce ručím za případné škody na majetku či zdraví dítěte. 
Souhlasím se zpracováním osobních údajů., viz. příloha ,,Souhlas se zpracováním osobních údajů´´ 
Dále prohlašuji, že syn/dcera je řádně pojištěn/a proti úrazu a v případě úrazu na táboře, který 
pořádá Selský dvůr Braňany nebudeme požadovat úhradu škody. Prohlašuji, že syn/dcera je řádně 
očkován/a proti tetanu. Byli jsme seznámeni s provozním řádem a souhlasíme s ním. Zároveň 
souhlasíme s tím, že bude dítěti podávána domácí strava. 
Pokud je dítě alergik či má jakékoliv výjimky ve stravovaní, prosím řádně zapsat do bezinfekčnosti!! 
 
Spolu s přihláškou nutno vyplnit a zaslat zpět!!! 

1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti 
2. Bezinfekčnost (stačí při nástupu na tábor) 
3. Souhlas se zpracováním osobních údajů 

 
 
Datum:        Podpis: 
 


