
ZGŁOSZENIE 

I 

KARTA KWALIFIKACYJNA 

NA WARSZTATY JEŹDZIECKO-JĘZYKOWE

…..........................................................................
(Wybrany termin turnusu)

Część „A” Informacje organizatora kursu

1. Warsztaty i  kursy oferowane przez Ranczo Bródzki oferowane są dla dzieci,  młodzieży oraz

dorosłych w szczególności dla początkujących i średnio zaawansowanych jeźdźców.

Każdemu  uczestnikowi  gwarantujemy  dwie  godziny  jazdy  konnej  dziennie,  obiad  i  napoje  

oraz  udział  w  wykładach,  grach,  zabawach  i  konkursach  z  nagrodami  oraz  innych  atrakcjach

przewidzianych w programie.

Każdy  z  uczestników  warsztatów  ma  obowiązek  zapoznać  się  z  „Regulaminem uczestnictwa  

w zajęciach jeździeckich w Ranczo Bródzki”, który jest załącznikiem nr I do Zgłoszenia i Karty

Kwalifikacyjnej, i zobowiązuje się go przestrzegać.

2.  Zgłoszeń  można  dokonywać  telefonicznie  665  509  949,  mailowo  ranczobrodzki@wp.pl  

lub osobiście. W celu rezerwacji miejsca na warsztatach po dokonaniu zgłoszenia należy dokonać

przedpłaty w kwocie uzgodnionej z organizatorem kursu na konto:

Bank Pocztowy

38 1320 1537 1582 9313 2000 0001

Ranczo - usługi agroturystyczne Jagoda Stencel

Bródzki 6, 88-153 Kruszwica

Tytułem wpisując: Warsztaty, imię i nazwisko uczestnika

Pozostała  kwota,  jeżeli  została  rozłożona na dwie raty,  jest  wpłacana przez uczestnika podczas

pierwszego dnia  warsztatów.

3.  Następnie  należy  dostarczyć  do  organizatora  warsztatów  wypełnioną  kartę  zgłoszeniową

osobiście lub drogą pocztową w najszybszym możliwym terminie, ale najpóźniej do 7 dni przed

rozpoczęciem przez uczestnika turnusu.

4.  W sytuacji  rezygnacji  z  warsztatów w terminie  14 dni  od rozpoczęcia  kursu przedpłata  jest



zwracana w całości, w terminie 7 dni w połowie, w innej sytuacji przedpłata przepada lub może być

wykorzystana w innym terminie na inne usługi oferowane przez Ranczo Bródzki.

Uczestnik ma prawo odstąpić miejsce na warsztatach innej zaproponowanej przez siebie osobie.

Obowiązek zapłacenia pozostałej kwoty w takiej sytuacji przechodzi na przejmującego miejsce na

kursie.

5.  W  przypadku  przerwania  kursu  przez  uczestnika  z  powodu  choroby  lub  innych  ważnie

uzasadnionych przyczyn, za które nie odpowiada organizator, zwrot kosztów kursu wynosi 25%

reszty nie wykorzystanych dni. W przypadku przerwania kursu spowodowanego nieodpowiednim

zachowaniem  lub  brakiem  dyscypliny,  łamaniem  obowiązujących  regulaminów  (  po  trzech

upomnieniach) uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów kursu.

6. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której organizator nie może spełnić swoich obowiązków z przyczyn

od niego zależnych zwraca się całość kosztów albo tę część, która nie została wykorzystana.

Część „B” - wypełnia rodzic (opiekun)

1. Dane osobowe uczestnika kursu

Imię i nazwisko ...........................................................................................

Data i miejsce urodzenia ..............................................................................................

Pesel ...................................................................................................

Adres zamieszkania .........................................................................................

Adres i telefon rodzica w trakcie pobytu dziecka na kursie ..............................................................

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

Umiejętności  jeździeckie  dziecka:  bez  doświadczenie,  stęp,  kłus,  galop  (zaznaczyć  właściwe)

2. Informacja rodzica/opiekuna o stanie zdrowia dziecka

Dolegliwości  i  objawy,  które  mogą  wystąpić  u  dziecka:  omdlenia,  drgawki  z  utratą

przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste wymioty, krwotoki z nosa,

ataki duszności, przewlekły kaszel, szybkie męczenie się, częste bóle brzucha, bóle stawów,

inne - napisać jakie.................................................................................( zaznaczyć właściwe)

W ostatnim roku dziecko było w szpitalu TAK/NIE, jeśli tak podać powód.............................

Na jakie pokarmy i leki dziecko jest uczulone...........................................................................

Grupa krwi dziecka: ..............................

Inne istotne informacje o stanie zdrowia dziecka ( opisać  jakie lub napisać brak) 

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

UWAGA! Zaleca się szczepienie dziecka przeciwko tężcowi.



3. Oświadczenie rodzica/opiekuna:

Po przeczytaniu i przyjęciu do wiadomości informacji zawartych w części „A” „Zgłoszenia 

i  Karty Kwalifikacyjnej  na  „Warsztaty Jeździecko -  językowe” akceptuję  w/w warunki  

i wyrażam zgodę na udział  mojego dziecka w kursie jazdy konnej zdając sobie sprawę  

z ryzyka  związanego z uprawianiem jazdy konnej i następstw nieszczęśliwych wypadków 

z nią związanych.

Oświadczam, że moje dziecko nie posiada przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.

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

miejscowość i data podpis rodzica/opiekuna

Dane do ewentualnego wystawienia faktury:

Imię i nazwisko/nazwa firmy................................................................................................................

Adres …................................................................................................................................................

Nr NIP ….................................................................



Ramowy program Warsztatów Jeździecko - Językowych

9.00 – Zbiórka w Kruszwicy i transport uczestników do Ranczo Bródzki,

9.15 – Przyjazd uczestników, przedstawienie planu dnia, rozgrzewka i zajęcia 

rekreacyjne,

10.00 – 12.00 jazda konna / lekcja języka angielskiego

12.15 – wykłady/gry i zabawy/kokursy ,

13.30 – obiad dla uczestników,

14.00 – 16.00 jazda konna / zajęcia plastyczne

16.30 – odjazd uczestników do Kruszwicy.

Załącznik nr I

Regulamin uczestnictwa w zajęciach jeździeckich w Ranczo Bródzki

1. Uczestnik kursu ma obowiązek bezwzględnie słuchać instruktora 
i opiekunów.

2. Do boksów i na wybiegi z końmi uczestnik kursu może wchodzić tylko za 
pozwoleniem instruktora.

3. Nie wolno straszyć koni.

4. Nie wolno karmić koni z ręki.

5. Wszelkie urazy, swoje lub konia, uczestnik kursu powinien natychmiast 
zgłaszać instruktorowi.

6. Uczestnika kursu obowiązuje podczas zajęć jeździeckich do posiadania 
odpowiedniego stroju jeździeckiego tj. kask lub toczek, długie nie krępujące 
ruchów spodnie oraz pełne buty na płaskiej i możliwie twardej podeszwie 
( kask może być bezpłatnie udostępniany na czas jazdy przez instruktora).

7. Uczestnik kursu jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt.

8. Podczas odbywania zajęć jeździeckich uczestnik powinien wyłączyć lub 
całkowicie wyciszyć telefon komórkowy, jeżeli taki przy sobie posiada .

9. W sytuacji problematycznej podczas trwania zajęć jeździeckich uczestnik 
kursu powinien prosić o pomoc instruktora, a ten ma obowiązek mu pomóc.

…..............................................................

(podpis uczestnika kursu)            


