PŘIHLÁŠKA ZA ČLENA JEZDECKÉHO ODDÍLU PŘI STŘEDNÍ ŠKOLE ZEMĚDĚLSKÉ
PŘEROV
Žadatel:
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………….
Datum narození …………………………………………………………………………..
Bydliště ……………….……………………………………………………………………
Telefonický kontakt ……………………………………………………………………….
Telefonický kontakt na zákonného zástupce ……………………………………………..
Podmínky členství:
-

-

-

členství v JO je dobrovolný závazek.
minimální věk 12 let (V odůvodněných případech i méně). U dětí pod 12 let se přistupuje s docházkou
a s povinnostmi individuálně, vzhledem k jejich věku.
dobrý zdravotní stav doložený písemným potvrzením lékaře (týká se osob mladších 18 let).
uzavření úrazové pojistky (týká se osob, které nejsou žáky SŠZe Přerov a osob mladších 18 let).
řádné a včasné placení příspěvků (netýká se funkcionářů a čestných členů JO, zaměstnanců SŠZe Přerov,
dětí zaměstnanců SŠZe Přerov).
členský příspěvek slouží pro činnost oddílu, tzn., že příspěvek se platí i v případě nepřítomnosti člena
z důvodu nemoci, rodinných apod.
nezaplacení příspěvků v průběhu dvou po sobě následujících měsíců je důvodem pro zrušení členství.
dodržování bezpečnostních předpisů a užívání bezpečnostních pomůcek.
vstup do areálu JO je povolen jen s odpovědnou osobou.
v celém areálu JO a SŠZe Přerov je zakázáno kouřit, rozdělávat oheň a požívat alkoholické nápoje.
je zakázáno pohybovat se a vstupovat do objektů mimo jezdecký areál bez povolení vedoucího JO nebo jím
pověřené osoby.
pro parkování motorových vozidel je vyhrazené parkoviště u vstupu do areálu SŠZe Přerov.
členové JO se podílejí na krmení a ošetřování koní dle pokynů vedoucího JO nebo jím pověřené osoby.
členové se musí minimálně 2x týdně účastnit činnosti v JO.
členové JO jsou povinni se účastnit a zajišťovat krmení a ošetřování koní o sobotách, nedělích
a svátcích dle rozpisu služeb či dle určení vedoucím JO nebo jím pověřené osoby, avšak minimálně
jeden víkend v měsíci.
o velkých školních prázdninách jsou členové povinni absolvovat minimálně 14 denní službu u koní (nemusí
být v celku).
veškeré škody, úrazy či zranění osob nebo koní v areálu JO je člen povinen neprodleně hlásit vedoucímu
JO nebo jím pověřené osobě.
průběh tréninku (dobu, místo a způsob) určuje vedoucí JO nebo jím pověřená osoba a členové jsou povinni
toto respektovat.
člen JO je povinen chránit majetek JO a SŠZe Přerov a při jeho poškození, ztrátě či zaviněném odcizení
je povinen nahlásit škodu vedoucímu JO. V případě škody, která vznikne činností členem JO, bude toto řešit
škodní komise při SŠZe Přerov.
člen JO je povinen dbát o zdraví své, ostatních členů JO a koní. V případě způsobení škody na zdraví osob
či koní z důvodu úmyslu či nedbalosti bude toto řešit školní komise při SŠZe Přerov.

Porušení podmínek členství je důvodem pro odnětí členství v JO při SŠZe Přerov.
V……………………………………. Dne:………………………………
……………………………………….
Podpis žadatele

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

