farma Kozodoj – ekocentrum pro Karlovarský kraj
Rolavská 538 Karlovy Vary 360 17
web: kozodoj.cz tel: 608 981 814

Přihláška do "Farmářského kroužku" na Kozodoji
Zájemce (nezletilý)
Jméno

....................................................

Příjmení

................................................

Bydliště ...................................................................................................................................
Datum narození

........................................................

Telefon zájemce ........................................................

Zákonný zástupce
Jméno

....................................................

Příjmení ................................................

Bydliště ..................................................................................................................................
Telefon ....................................................

Termín a čas
Přihlašuji zájemce na "Farmářský kroužek" na ekocentru Kozodoj na školní rok 202.. / 202..
Kroužek se koná pravidelně 1 x týdně v pondělí.
Kroužky začínají v 16:00 a končí v 18:00.
Nezletilý dochází sám, nebo je vožen vlastní dopravou. V případě nepřítomnosti je nutné jej předem
telefonicky omluvit. Během státních svátků, letních a vánočních prázdnin se kroužek nekoná.

Poplatek
Poplatek za účast v kroužku se platí půlročně (září až leden, únor až červen) a činí celkem
2500 Kč/půlrok. Platbu prosím proveďte do 15.října / 15.března.
Pokud se dítě odhlásí z kroužku z jiných než ze zdravotních důvodů, nevyužitý přebytek poplatku
nevracíme. Výše poplatku je pro všechny měsíce stejná, přesto že v některých měsících je počet
lekcí menší z důvodu prázdnin a státních svátků.
Poplatek je možné uhradit vždy na začátku období převodem na účet 0809328369/0800.
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U platby na účet uveďte jako variabilní symbol rodné číslo dítěte a zprávy pro příjemce vyplňte dle
následujícího vzoru:
farmářský kroužek – jméno příjmení
tedy například „farmářský kroužek – Jan Novák“.
Bez těchto informací nebudeme schopni příchozí platbu přiřadit ke správnému účastníkovi!

Zdravotní stav
Jsem si vědom úrazových rizik spojených s péčí o koně a jiná zvířata, a případném ježděním na
nich. Beru na vědomí, že úrazové pojištění je pro tuto zájmovou činnost vhodné.
Nezletilý úrazové pojištění

MÁ

NEMÁ

(nehodící se škrtněte)

Zdravotní stav nezletilého ................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Souhlas s propagací
Souhlasím se zveřejněním fotografií a videí za účelem propagace volnočasových kroužků.

V Karlových Varech dne

Podpis zákonného zástupce

.................................................

.................................................
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Poučení a pravidla pro docházku na farmu Kozodoj,
ježdění na koních a péči o ně
Mladiství (zákonný zástupce) bere na vědomí:


Docházka na farmu je stanovena v pravidelné dny a hodinu, jež je třeba dodržovat. Při
pozdním příchodu nemusí být do aktivit kroužku zapojen.



Respektuje a dodržuje pokyny vedoucího kroužku, nebo jím pověřené osoby.



V celém komplexu farmy včetně pastvin nekouří.



Udržuje čistotu v šatně, pečuje o výstroj a tu vždy po použití uklízí na její místo.



Udržuje čistotu v celém areálu farmy, uklízí po koních jejich hnůj z cest.



Odpadky odhazuje jen do určených pytlů nebo nádob. Protože třídíme odpad, vhazuje své
odpadky do označených popelnic.



Pokud se poškodí výstroj (sedla, postroje, …) nebo vybavení farmy poškození nahlásí.
Pokud se jedná o úmyslné zavinění nebo zanedbání péče a pokynů, podílí se na úhradě
oprav nebo ztrát.

Chování u zvířat


Ke zvířatům se nechová hrubě. Manipuluje s nimi citlivě a slušně.



Upozorní-li jej vedoucí na nějaký nedostatek, pokusí se jej co nejlépe napravit.



Se zvířaty jedná tak, abych mu nepůsobil bolest a nedostával se s ním zbytečně do konfliktu.



Respektuje pokyny při výuce. Na požádání ochotně pomáhá s péčí o zvířata.



Bez vědomí vedoucího nebo pověřené osoby nijak nenamiluje se zvířaty.



Zjistí-li zdravotní problém či zranění zvířete, ihned to nahlásí vedoucímu.



Pokud svým nevhodným chováním zaviní úraz zvířete, hradí veterinární péči, nebo jeho
ztrátu.

Bezpečnost


Kolem zvířat se pohybuje pomalu, neběhá a nekřičí.



Jezdí vždy s ochranou helmou. Jeli třeba, používá i další ochranné pomůcky.



Ke zvířatům přichází zepředu a dbá na to, aby o jeho přítomnosti věděla.



Vždy zavírá ohradníkové vstupy, branky do pastvin či výběhů, tak aby zvířata nemohla
samovolně utéct. Zjistí-li poškození ohrady, ihned tuto skutečnost nahlásí.



Se zemědělským náčiním zachází tak, aby nezpůsobil úraz sobě, lidem, nebo zvířatům.



Náčiní se vždy uklízí na vyhrazené místo.

3/5

farma Kozodoj – ekocentrum pro Karlovarský kraj
Rolavská 538 Karlovy Vary 360 17
web: kozodoj.cz tel: 608 981 814
Poučení o povinnostech a dodržování bezpečnosti při manipulaci se zvířaty a zemědělským náčiním
provedl

.............................................................

podpis

V......................................... dne...............................

...................................................................

podpis dítěte......................................................

podpis zákonného zástupce......................................................
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Souhlas se zpracováním osobních údajů
dle zák ona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropsk ého parlamentu a rady EU 2016/679 o ochraně
fyzick ých osob v souvislosti se zpracovnáním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

Správce:
Kozodoj z.s.
Rolavská 538/56
360 17 Karlovy Vary
IČO 22687858
email: info@kozodoj.cz
Subjekt:
Jméno a příjmení zákonného zástupce ……………………………………………………………………
Jméno a příjmení dítěte ……………………………………………………………………………………..

Udělení souhlasu se zpracováním a uchováváním těchto osobních údajů
* souhlas/nesouhlas vyjádřete zaškrtnutím příslušného políčka
Subjekt
Dítě

Zákonný
zástupce

osobní údaj
jméno a příjmení
datum narození
adresa trvalého bydliště
zdravotní stav
videa
fotografie
jméno a příjmení
telefonní číslo
adresa trvalého bydliště

účel zpracování

SOUHLASÍM*

NESOUHLASÍM*

bezpečnost dítěte při pobytu na Kozodoji, potvrzení
schopnosti zúčastnit se kroužku nebo při případných
zdravotních komplikacích a nutnosti vyhledat lékařské
ošetření
prezentace na w ebu kozodoj.cz, facebooku kozodoj a
tištěné propagční materiály
bezpečnost dítěte při předávání, kontaktování
zákonných zástupců v případě úrazu dítěte,
komunikace ohledně organizačních věcí kroužku

Všechny osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické i listinné podobě (elektronicky v zaheslovaném
počítači, který je v uzamykatelné místnosti a tištěné dokumenty jsou založeny v šanonu, který se nachází v
zamykatelné kanceláři ). Přístup k osobním údajům má pouze správce a zaměstnanec, pověřený organizací
kroužku.
Doba archivace těchto osobních údajů je 3 týdny po ukončení kroužku (z důvodu možného vyřizování
případných reklamací).
Udělení tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů je svobodný a jednoznačný projev vůle a je možné
jej kdykoliv odvolat zasláním buď písemně nebo emailem na adresu správce. Dále má subjekt právo kdykoliv
nahlédnout do zpracovávaných osobních údajů, požadovat jejich opravu v případě změny či jejich výmaz,
nejsou-li již důvody, pro které byly osobní údaje zpracovávány.

V Karlových Varech dne ……………………….……………………………

Podpis zákonného zástupce ……………………………….……………….
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