Pasportizace jezdeckých škol ČJF, o.s.
V současné době vyvíjí činnost řada jezdeckých škol, které ve většině případů provozují svoji
činnost na základě živnostenského oprávnění. Česká jezdecká federace, o.s. přistoupila na základě
rozhodnutí VV dne 7. 5. 2008 k provedení pasportizace těchto zařízení, jejímž výsledkem bude
oficiální seznam jezdeckých škol ČJF, o.s. Do tohoto oficiálního seznamu budou zařazeny jezdecké
školy, které splní minimální stanovená kritéria.
Účelem pasportizace je:
•
zmapování situace a získání přehledu o stavu jezdeckých škol v ČR
•
poskytnutí základních informací o jezdeckých školách pro začínající zájemce o jezdecký sport
•
podpora jezdeckých škol splňujících minimální kritéria stanovená ČJF, o.s. prostřednictvím
zveřejnění oficiálního seznamu na webu ČJF, o.s., případně jinými cestami
Podmínky pro zařazení jezdecké školy do oficiálního seznamu ČJF, o.s.:
•
žadatel musí být subjektem ČJF
•
výcvik musí fyzicky zajišťovat osoba s kvalifikací cvičitele nebo trenéra
•
zařízení musí disponovat nejméně otevřenou jízdárnou
•
žadatel musí sdělit všechny následující údaje:
- číslo a název subjektu,
- IČ,
- vedoucí výcviku (musí být cvičitel nebo trenér),
- celková plocha otevřené jízdárny/jízdáren,
- rozměry kryté jízdárny (pokud je k dispozici),
- vyučované discipliny,
- adresa jezdecké školy (místo, kde výcvik fyzicky probíhá),
- kontakt (adresa webové stránky, telefon, mobil)
Za pravdivost údajů ručí příslušný subjekt. Pokud dojde ke změně údajů, je subjekt
povinen změnu ihned oznámit. Za kvalitu a bezpečnost výuky odpovídá vždy vedoucí
výcviku, nikoli ČJF, o.s.


Žádost o zařazení jezdecké školy
do oficiálního seznamu jezdeckých škol ČJF, o.s.
Zašlete na: ČJF, o.s., Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 nebo fax: 233 354 399 nebo sken s podpisem na e-mail: info@cjf.cz
Číslo subjektu ČJF, o.s.
Název subjektu ČJF, o.s.
IČ
Jméno vedoucího výcviku
(musí být cvičitel nebo trenér)
Celková plocha otevřené jízdárny/jízdáren
Rozměry kryté jízdárny
(pokud je k dispozici)
Vyučované discipliny (zakroužkuj)

skoky | drezura | všestrannost | spřežení
reining | voltiž | vytrvalost | reining

Adresa jezdecké školy (místo, kde výcvik
fyzicky probíhá)

Kontakt (webové stránky, telefon, mobil)

Prohlašuji, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a pokud dojde k jejich změnám, oznámím je
neprodleně na sekretariát ČJF, o.s.
V ………………………………., dne ……./…….. / 200….
Jméno a příjmení žadatele za subjekt: ……………………………………………………………..
Podpis: ………………………………………………

