
Klub Ranč Dalu o.s.

IČ: 22715380

Přihláška

Do letního pobytového tábora na Ranči Dalu

25.7. - 29.7. 2022

                                                                             

Informace o dítěti

Jméno a příjmení: ……………………………………………………

Věk: ……..

Trvalé bydliště: ………………………………………………………

Alergie, zdravotní omezení ………………………………………………………………………

Informace o zákonném zástupci

Jméno a příjmení: ……………………………………………………

Tel.: ………………………………………

Trvalé bydliště:……………………………………………………….

Email:…………………………………………………………………….

Podpis: …………………………………

Co bude dítě potřebovat?

 Kartičku pojištěnce                                                         
  Očkování proti tetanu 
  Zařízené úrazové pojištění 
  Negativní test ( záleží podle situace )
  Pevná přilba (může být i cyklistická) 



  Gumáky 
  Pláštěnku 
  Pevnou obuv
  Oblečení podle počasí + náhradní 
  Dlouhé kalhoty na ježdění (rifle stačí)
  Lahvičku na pití 
  Plavky + ručník
 Klobouk, kšiltovka proti slunci
 Sluneční brýle
 Opalovací krém
 Sandále
 Stan – popřípadě se rozdělí do skupin 
 Věci na spaní  - spacák, polštář, karimatka, oblečení
 Hygienické potřeby – kartáček, pasta, ručník, sprchový gel atd.:
 Batůžek na výlety
 Penízky na : zmrzlinu, pití, brambůrky atd.: možnost zakoupit na ranči v restauraci

                Doporučujeme volit oblečení vzhledem k práci s koňmi a podle počasí.

Pozor: 
 U turnusu číslo 4,5, a 6 je maximální váhový limit dítěte a to

do 73 kg !!! 
Děkujeme za pochopení 

Platba 

Způsob platby: 

Na základě vystaveného dokladu, výhradně převodem na bankovní účet, na 
základě přijaté přihlášky.  Po přijetí zálohy máte termín turnusu zarezervovaný.

Cena: 

Cena za tábor 4.800 Kč 



Záloha: 2.000 Kč

Doplatek: 2.800 Kč 

Cena zahrnuje: snídaně, 2x svačinu, teplý oběd, večeře, pití po celý den, program, 
dárek na památku  

Celá platba je vrácena pouze v případě, když onemocní dítě. ( Doložením lékařské 
zprávy o nemoci.)

Záloha je také vrácena pouze v případě onemocnění dítěte. 

 Profesionální focení s koňmi 

Na našem příměstském táboře bude možnost vyfotit své děti na koních ve 
westernovém stylu. Domů si odnesou profesionální fotografii v různých 
rozměrech. 

Cena: 1 foto na koni

Cena za papírovou fotografii:  200,- ( 20 cm x 30 cm )

Cena je uvedena za focení, zpracování, tisk. Dále cena zahrnuje půjčení kostýmu 
( klobouky, kožené chapsy, westernové boty, košile, pásky, ponča, laso). 
Doporučujeme vzít si s sebou sukni nebo rifle a košili vhodnou k westernovému 
stylu. Focení bude probíhat ve středu. 

Platba hotově poslední den turnusu při převzetí vlastní fotografie. 

 Fotograf: Miroslav Lepeška

 Více fotografií naleznete na našem facebooku.

 Mám zájem o fotografii :        Ano                     Ne

Počet fotek: ………



Čestné prohlášení

Můj syn, moje dcera ………………………………………………………

Souhlasím s tím, aby moje dcera/ syn navštěvoval/a tábor Ranče Dalu a učil/a se 
jízdě na koni. Jsme si vědomi toho, že syn/dcera budou hned při první hodině 
poučeni o dodržování bezpečnosti ve stáji a o bezpečnosti jízdě na koni. Beru na 
vědomí všechna možná rizika spojena s jízdou na koni a nebudu v jejich případě 
požadovat náhradu. Prohlašuji, že dítě je zcela zdravé, v rodině ani místě, z něhož 
nastupuje na soustředění není infekční choroba a okresní hygienik ani ošetřující 
lékař mu nenařídil karanténní opatření nebo zvýšený lékařský dohled. Jsem si 
vědom(a) právních a finančních důsledků, které by pro mě vyplynuly, kdyby z 
nepravdivých údajů tohoto prohlášení vzniklo zdravotní ohrožení táborového 
kolektivu. Dále prohlašuji, že syn/dcera je řádně pojištěn/a proti úrazu a v případě 
úrazu nebudeme požadovat úhradu škody. Syn/dcera je řádně očkován/a proti 
tetanu. SOUHLAS SE ZVEŘEJŇOVÁNÍM DOKUMENTÁRNÍCH FOTOGRAFIÍ 
ÚČASTNÍKŮ KROUŽKU. Uděluji souhlas se zveřejňováním obrazových snímků, které
budou pořízeny na kroužku pořádané na Ranči Dalu a budou zveřejňovány na 
webových stránkách www.rancdalu.cz nebo je poskytneme našim případným 
sponzorům a k propagaci. Videosoubory uveřejňujeme na sociálních sítích 
www.facebook.com v profilech Ranče Dalu. 

V……………………………………………………………… Dne…….……………



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

 Podepsanou přihlášku zašlete na e-mail rancdalu@seznam.cz nebo doručte 
osobně na Ranč Dalu. Po přijetí přihlášky Vám pošleme informace k platbě 


