Česká jezdecká federace – jihomoravská oblast
Přihláška na zkoušky základního výcviku jezdce
jezdec

pony

drezura

spřežení

řádné: na ZZVJ jsem nikdy nebyl
opravné: opakuji teorii – praxi – obojí (nehodící se škrtněte); nutné doložit potvrzení o ZZVJ
Termín a místo ZZVJ :
………………………………………………………………………………………..

Jméno, příjmení účastníka: ……….…………………………………………………. Rodné číslo : ……………………….
Adresa trv.bydliště : …………………………………………………………… Tel. :………………….. e-mail……………….
Název subjektu a číslo registrace u ČJF : ……………………………..……………………………………....................

Podpis oprávněného zástupce oddílu – subjektu ČJF (předseda,korespondent), který současně
potvrzuje, že přihlášený účastník ZZVJ je členem ČJF a je za něho uhrazen roční členský
poplatek 100 Kč.

…………………………………………………………
datum, podpis

Garant musí být CV, nebo TR s platnou licencí ČJF, který odpovídá za připravenost uchazeče ke
zkoušce. Přítomnost garanta je nutná po celou dobu ZZVJ!

……………………..…………………………………………………….. ……………………..
Jméno a příjmení garanta
č.licence

……………………………….
podpis

Poplatek 1000,- Kč uhraďte na č. účtu: 201279722/0600 před konáním ZZVJ
Variabilní symbol: 8xxxx, kde x značí čtyřmístný kód subjektu (př. 80061)
Do zprávy pro příjemce uveďte ZZVJ_ jméno kandidáta (př. ZZVJ_Jan Novotný)
Přihlášku zašlete naskenovanou nejpozději 14 dnů před datem konání ZZVJ na mailovou
adresu: oblast.jihomoravska@cjf.cz

……………………….
datum

……………….……………………………………………………….
podpis účastníka ZZVJ, nebo jeho zákonného zástupce

POKYNY K ZZVJ
•
•
•
•
•
•

•
•

Pozdní, neúplné nebo nezaplacené přihlášky nebudou akceptovány.
Poplatek je možné vrátit pouze v případě zdravotní neschopnosti potvrzené lékařem.
Přítomnost garanta je nutná po celou dobu zkoušek
Na zkoušky se dostavte před 8.00 hodinou. Budete seznámeni s průběhem zkoušek,
vylosujete si startovní číslo.
Zahájení zkoušky je v 8.00 hodin a pozdní příchod bude hodnocen jako nepřítomen,
čili nesplnil.
Po úspěšném složení ZZVJ Vám bude vystavena sekretářem oblasti jezdecká licence.
K tomu je třeba poslat na adresu sekretáře foto – velikosti na pas a uhradit poplatek
za licenci bezhotovostně na účet 201279722/0600 - úspěšní absolventi do 18ti let
včetně 300,- Kč starší 500,-Kč.
Variabilní symbol: 8xxxx, kde x značí čtyřmístný kód subjektu (př. 80061)
Do zprávy pro příjemce uveďte licence_jméno jezdce (př. licence_Jan Novotný)

Bližší informace, v případě zájmu o vyzkoušení si praktické části před ZZVJ, případně
opakování teorie, získáte u pořadatele. Toto je dobrovolné a za úplatu dle vlastního
uvážení pořadatele.
Maximální počet účastníků je 20.

