Propozice
Seminář „Speciální výstavní třídy“
Pořadatel: Jezdecká stáj Bílý dvůr, Olšany a Hřebčín Markes, Rosice ve spolupráci se
SCHSHP o.s.
Mediálním partnerem akce je časopis Koně a hříbata
Termín: 25.5.2013 (sobota)
Místo konání: penzion Kaláb,Olšany, jezdecká hala Moravostav v Olšanech
Lektoři: Denisa a Jan Frits Vegter, hřebčín Marah
Časový plán:
9.30 – 12.00 teorie
12.00 – 12.30 diskuse
12.30 – 13.30 pauza na oběd
13.30 – 17.00 praktická část v hale
Účastnické poplatky:
členové SCHSHP
100,nečlenové SCHSHP 300,děti 9 let a výše
50,děti mladší 8 let
zdarma
Poplatky je třeba uhradit do uzávěrky na účet pořadatele čú : 195399639/0600
Variabilní symbol : 250513
Na seminář do haly doporučujeme vzít si s sebou něco na sezení (rozkládací židličku – židle
nejsou zajištěny)

Do poznámky pro příjemce prosím uveďte své příjmení
Uzávěrka přihlášek: 20.5. 2013
Přihlášky posílejte na email: darina@hrncirova.cz
Témata semináře:
Mladý vystavovatel – třída pro mladé vystavovatele, dříve vodiče
Lead Rein – jezdecká třída pro nejmenší děti, které jedou v sedle a jistí je dospělý vodič –
vysvětlení způsobu vedení koní vodičem, dále co se chce po dítěti v sedle, aj..
First ridden - jezdecká třída pro nejmenší děti, které odrostly jezdecky z Lead reinu a jsou
schopny předvést poníka již na kolbišti sami. Jednoduché úlohy, jak je třeba zvládnout, aj..
Open Ridden – jezdecká třída pro starší děti ,které již jsou schopny náročnější úlohy
Harness - vozatajské výstavní předvedení poníků v zápřahu – úloha, způsob předvedení
Všeobecné výstavní podmínky:
Seminář bude veden formou přednášky a dále praktické ukázky. V případě, že účastnící budou mít
zájem přijet se s svým poníkem a nechat se poučit se přímo na Semináři, je toto možné.
Seminář je tedy určen všem zájemcům o speciální výstavní třídy a je otevřen pro všechny pony
s původem i bez (pony musí mít platný průkaz koně, splňovat veterinární podmínky pro přesun
koní a jeho KVH nesmí přesáhnout 148 cm). Předvádějícím se doporučuje výstavní oděv. Pony se

předvádí na ohlávce nebo uzdečce. Hřebci jsou z tohoto semináře vyloučeni, s výjimkou třídy
Harness, které se mohou zúčastnit pouze s dospělým vozatajem. Koně předvádění pod sedlem či
v zápřeži musí být minimálně 4letí, naužděni stihlovým udidlem, pomocné otěže ani ostruhy
nejsou povoleny. Jezdci mají povinný korektní jezdecký oděv, včetně bezpečnostní přilby.
Vozataj může mít oděv společenský, doporučuje se pokrývka hlavy, vozataj mladší 18 let musí
mít bezpečnostní přilbu.
Pořadatel si, vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare, vyhrazuje právo, nepřipustit
k praktické části koně, kteří nejsou v dobrém zdravotním či výživovém stavu, nebo koně
s evidentně nepadnoucí či poškozenou výstrojí. Pokud lektor shledá, že dítě či vodič poníka
dostatečně neovládá a ohrožuje tím ostatní účastníky, má právo je z praktické části semináře
vyloučit bez nároku na vrácení účastnického poplatku. Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby řádně
zvážili schopnosti svých svěřenců. Za nezletilé účastníky nese odpovědnost rodič nebo jím
pověřená osoba. Pořadatel nepřebírá žádné záruky a odpovědnost za případné újmy nebo škody,
které by postihly účastníky a jejich koně, včetně vybavení.
Veterinární předpisy: před vyložením poníků se předloží pořadateli příslušná
veterinární potvrzení dle platných směrnic SVS a OVS pro rok 2013. Veterinární přejímka se
nekoná.
Zde ustřihněte

Přihláška
k Seminář „Speciální výstavní třídy“
(přihláška platí pro jednu osobu)

Jméno účastníka (dítěte).....................................................................................................
v případě dítěte jeho věk..........jméno zákonného zástupce …............................................
podpis zákonného zástupce................................................
Telefon: ….................................................Email: …..............................................................
Adresa: …..............................................................................................................................
Stáj: …...................................................................................................................................
Přijedete-li s poníkem. Jméno poníka: …..............................................................................
plemeno................................................................výška …......................................
stupeň připravenosti (co už umí) …..........................................................................
o kterou třídu máme s poníkem zájem: …...............................................................
Předběžné objednání obědů v Penzionu Kaláb- hradí účastník (zakroužkujte+počet porcí) :
a) Boloňské špagety……..ks, b) Kuřecí steak s česnekovou omáčkou a hranolky…….ks, c) Vepřový
smažený řízek s vařeným bramborem …….ks (součástí oběda je i polévka!)

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

Podpis...........................................................

Pozn. : Ustájení je omezená kapacita-5boxů zastřešených, 7 venkovních-mobilní ohrádky. Prosíme o tel.dotaz(domluvu) předem.
Pozn.: Svým podpisem(dospělé osoby) akceptuji Propozice na Seminář, jejichž je Přihláška součástí

