Propozice
EXTREME TRAIL PARK
Vinaře 22. 5. 2021
Veřejný trénink se soutěžní disciplínou hodnocenou certifikovaným rozhodčím a
následná oprava chyb s výcvikářem.
Trénink je otevřený pro všechny jezdce a koně bez ohledu na jezdecký styl.
Podmínkou je pouze zvládnutí základů (respekt, osobní prostor, ovladatelnost).
K účasti není třeba členství v ETCZ.
Místo konání: Extreme trail park Vinaře, adresa: Vinaře 183, 286 01 Čáslav
Pořadatel: ETCZ, z.s. a Extreme trail park Vinaře
Kontaktní osoba: Kamila Hejhalová (Trávníčková) – tel.: 606 719 273
Výcvikáři: Nikola Márová a Šárka Beranová
Rozhodčí: Šárka Beranová
Veterinární služba: MVDr. Patricie Tůmová
Příjezd koní: so 22. 5. 2021 od 8:00 hod Je nutno mít platné veterinární doklady – průkaz
koně s platným očkováním, krve na AIE - ne starší než 12 měsíců, negativní PCR test nebo
očkování na herpes. Před vyložením koně je nutné předat průkaz odpovědné osobě. Všem
koním budou zkontrolovány průkazy a kůň s jakýmikoliv projevy chorob nebude vpuštěn do
areálu.
Přihláška: https://forms.gle/tC3Bz6zY329sxuSx6
Uzávěrka přihlášek do 19. 5. 2021 (středa) 22:00 hod

Cena za tréninkový den:
Dospělí - 2200 Kč
Junioři do 18 let - 2000 Kč
Diváci 200 Kč (bez ohledu na členství a věk, děti do 4 let zdarma)
Sleva pro členy ETCZ -10% (D:1980 Kč/J:1800 Kč)
Platba: záloha je pro všechny stejná a to 1000 Kč na základě potvrzené přihlášky
převodem na účet (č.ú. je napsáno v úvodu přihlášky) , doplatek v hotovosti na místě.
Poučení: záloha v případě neúčasti propadá. Lze však přijet s jiným koněm nebo za
sebe najít náhradu.
Seznámení s harmonogramem a rozdělení do dvojic od 9:00 hod
Bezpečnost: Pro mládež do 18 let je povinná pro výcvik ze země přilba a rukavice. Ze
sedla přilba a bezpečnostní vesta nebo páteřák.
Omezení: děti ve věku 7-11 let: povinný doprovod dospělé osoby v průběhu tréninku
účast hřebců: po předchozí domluvě

Počasí: v případě předpovědi trvalého deště bude trénink vypsán v náhradním termínu
(změna bude oznámena všem přihlášeným 2 dny předem). Doporučujeme sledovat
aktuální informace také na Facebooku.
Během tréninku jsou účastníci, doprovod a diváci povinni dodržovat vyhrazené prostory
pro bezpečný průběh tréninku.
Ustájení: Objednává se při podání přihlášek. Cena: 300 Kč pevný box, 100 Kč
ohradníková ohrádka, 50 Kč vlastní zhotovená ohrádka (cca 30m2).
Parkování: Dovoleno pouze na vyznačených místech. Vše bude řádně označeno.
Stravování: Zajištěno, stánkový prodej
Účastníci tréninku svojí účastí na pořádané akci dávají souhlas ke zveřejnění
fotografií či videozáznamů jejich osoby na webových stránkách či Facebooku
pořadatele.
Pořadatel si vyhrazuje právo vykázat z areálu kohokoli, kdo bude se svým koněm
zacházet hrubě, a to i mimo ETP, tedy kdekoliv v areálu.
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