
PROVOZNÍ ŘÁD a NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD 

kurzy Bc. Barbora Procházková, IČ: 05727537 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY KURZU 

  

Platnost od 1.9.2020 

I. Přihláška a zahájení kurzu: 

1) Dítě je přihlášeno do kurzu po doručení písemné přihlášky, prohlášení a po zaplacení 

kurzovného. Přihláška a prohlášení musí být řádně a čitelně vyplněny, údaje v nich obsažené úplné 

a pravdivé a musí být podepsány zákonným zástupcem dítěte. Každou změnu je potřeba 

neprodleně ohlásit.  

 

2) Kurzovné je splatné jednorázově nebo formou zálohy a doplatku. Termín a podmínky platby 

jsou zaslány zájemci o kurz na jím uvedenou emailovou adresu. Pokud do posledního dne 

splatnosti nebude kurzovné uhrazeno, je toto považováno za ukončení docházky do kurzu. 

 

3) Uhrazená záloha na kurzovné je nevratná a činí 400Kč.   

 

Specifikace KURZU – PODZIM 2020 

Babies riders (délka lekce 60min) - v kurzu jsou 4 děti a jeden kůň, resp. poník. Každé dítě 
jezdí 15min (respektive je voděno). Lekce je zaměřena na 3-5 leté děti, které ještě nemají 
zkušenost s jízdami na koních a nemají dostatečně vyvinutou stabilitu těla a fyzičku. Děti si 
jízdou zpevňují tělo, na koni cvičí, učí se pohybovat kolem koně, učí se pozornosti a pokynům 
instruktorky a připravují se na lekce Začátečník, kde již koně vodí samy. 
Začátečník (délka lekce 60min) - v kurzu jsou 4 děti a dva-tři koně – 30 min jezdí a 30 min 
pracují ze země (tzn. pomahají vodit, pozorují jezdce na koni – důležité, protože takto děti více 
vnímají i vlastní chyby, atp.). 
Mírně pokročilí (délka lekce 60min) - v kurzu jsou 2 -3 děti. Dětem se střídají jízdy 30min 
a 45min - každé dítě má každou třetí lekci 45min, ostatní lekce 30min. Zbytek lekce pracují ze 
země. 
Pokročilí (délka lekce 45min) - v kurzu jsou 2 děti a každé dítě má svého koně po celou dobu 
lekce. Pracují s ním ze sedla, ze země - dle rozvhru. 
Přednostně jsou do kurzu přijímány děti ze školky a děti z předešlého kurzu, aby mohly navázat 
na předchozí tréninky.  
Kurzy jsou vypsány na období: 
Úterý - 6. 10. - 15. 12. 2020 
Středa - 30.9. - 9. 12. 2020 
Čtvrtek - 1.10. - 3.12. 2020 
O státních svátcích kurzy neprobíhají. O podzimních prázdninách jezdíme.  
Minimální počet pro naplnění kurzů jsou dvě děti. 
 
 
 

 

http://raftacek.cz/informace/provozni-rad/


Popis Termíny Cena 

Babies riders - 60min/lekce, celkem 10 

lekcí (z toho 2 teoretické - práce ze země) 

úterý, středa, 

čtvrtek 

13:00 - 16:00 

1.650Kč/kurz 

Začátečníci - 60min/lekce, celkem 10 lekcí 

(z toho 2 teoretické - práce ze země) 

úterý, středa, 

čtvrtek 

13:00 - 16:00 

3.190,-

Kč/kurz 

Mírně pokročilí - 60min/lekce, celkem 10 

lekcí (z toho 2 teoretické - práce ze země) 

úterý, středa, 

čtvrtek 

13:00 - 16:00 

3.890,-

Kč/kurz 

Pokročilí - 45min/lekce, celkem 10 lekcí (z 

toho 2 teoretické - práce ze země) 

úterý, středa, 

čtvrtek 

13:00 - 16:00 

4.190,-

Kč/kurz 

Ceník platný od 1.9.2020. 

 

II. Odhlášení dítěte z kurzu a náhradní lekce: 

1) Je-li dítě odhlášeno alespoň 14 dnů před zahájením kurzu, bude vráceno plátci celé kurzovné 

vyjma uhrazené zálohy.  

 

2) Je-li dítě odhlášeno z kurzu později, nejdéle však do tří dnů po jeho zahájení, bude plátci 

vráceno kurzovné snížené o 10% a nevratnou zálohu. 

 

3) Kurzovné za zameškané hodiny je nevratné. Omluva z lekce musí být provedena nejpozději do 

20.00hod předešlého dne (tel: 737 266 641, emailem: info@skolkabystrouska.cz , sms: 

737 266 641). 
 

4) Zmeškané hodiny (max 5) lze nahradit v průběhu daného kurzu. Termín náhrady musí být 

sjednán se zástupcem Lišky Bystroušky na info@skolkabystrouska.cz .  
 

5) Zmeškané lekce je možné převést do dalšího kurzu pouze za předpokladu, že si kurzista 

objednal a uhradil kurz v dalším semestru. Do dalšího kurzu lze převést pouze 3 lekce.  
 

6) V případě zrušení lekce školkou Liška Bystrouška bude vypsán náhradní termín.  

 

7) Má-li splnit účel metodika lekcí, je důležitá pravidelná docházka do dohodnutého kurzu. 

 

IV. Organizační pokyny 

1) Počet lekcí daného kurzu je vždy uveden na webových stránkách. Z toho vždy maximálně dvě 

lekce jsou teoretické. Při teorii se nepředpokládá jízda na koni.  

mailto:info@skolkabystrouska.cz
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2) Jedna lekce trvá 60min. V lekci jsou maximálně čtyři děti. Z toho každé dítě tráví na koni cca 

30 min. Vyjma teoretických lekcí, kdy probíhá teorie „u stolu“, případně práce s koněm ze 

země. Součástí výcviku je i vyčesání koní, sedlání koní, čištění kopyt, atp.  
 

3) S ohledem na bezpečnost dětí sedících na koni jsou kurzisti i jejich doprovod povinni dbát 

pokynů trenéra a řídit se pokyny tohoto Provozního řádu.  
 

4) Psů, i jiným zvířatům, je vstup do prostor areálu školky Liška Bystrouška zakázán.  
 

5) V prostorách areálu školky Liška Bystrouška je zakázáno kouřit. Kuřáci mohou využít prostory 

k tomu vyhraněné – dvůr autoservisu (je zde hnědý koš s popelníkem).  
 

6) Žádáme kurzisty a doprovod, aby zahradu udržovali v čistotě (popelnici naleznete u hlavního 

vchodu). V případě, že kurzisti nebo doprovod použijí pískoviště, hračky nebo trampolínu musí 

uvést vše do původního stavu. Tzn. pískoviště zakrýt, hračky uklidit do bedýnek do domečku, 

atp.  
 

7) Koně ani jiná domácí zvířata NEKRMIT! Dostatečně se o ně staráme a krmením jim můžete 

ublížit! Stejně tak není dovoleno se zvířaty jakkoliv manipulovat.  
 

8) Plody na naší zahradě jsou výhradě pro potřebu dětí školky Liška Bystrouška. Prosím tedy 

dbejte na to a dbejte i na to kam šlapete. Děti se o zahrádky starají s láskou.  
 

9) Kurz jízdy na koni je veden licencovanou cvičitelkou/trenérkou.  
 

10) Na kurz je žádoucí přijít cca 5 – 10 před zahájením lekce.  
 

11) Za veškeré cenné předměty, v případě jejich ztráty a odcizení, nepřebírají instruktorky ani 

školka Liška Bystrouška žádnou odpovědnost. 

 

12) Zákonní zástupci jsou všech výše zmíněných bodech zodpovědní za své děti a svěřence!  

 

V. GDPR 
1. Kdo zpracovává osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte? 

     Společnost Bc. Barbora Procházková, Na hlinách 16, 182 00  Praha 8 – Kobylisy, IČ: 05727537, je 

správcem osobních údajů dítěte a v případě Přihlášky a dalších potřebných dokumentů, též správcem 

osobních údajů rodičů či zákonných zástupců dítěte, které navštěvuje „Bc. B.Proch“, zpracovávaných 

v rámci těchto Zásad ochrany osobních údajů a soukromí (dále jen „Zásady“). 

     Společnost „Bc. B.Proch“ zpracovává osobní údaje dítěte, též rodičů či zákonných zástupců dítěte, 

v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „Zákon o ochraně osobních údajů“). Počínaje dnem 25. května 2018 budou osobní údaje 

dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 



nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a v souladu s veškerými právními předpisy, 

které v budoucnu nahradí Zákon o ochraně osobních údajů. 

2. Jaké osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte společnost Bc. 

Babora Procházková zpracovává? 

     Společnost „Bc. B.Proch“ zpracovává pouze osobní údaje, které obsahuje „Přihláška“, které jsou 

nutné k tomu, aby mohlo dítě navštěvovat kurzy „Bc. B.Proch“.  

Jedná se zejména o tyto osobní údaje:   

a) Jméno a příjmení rodičů či zákonných zástupců dítěte  

b) Bydliště rodičů či zákonných zástupců dítěte  

c) Jméno a příjmení dítěte, které navštěvuje kurzy „Bc. B.Proch“ 

d) Bydliště dítěte, které navštěvuje kurzy „Bc. B.Proch“ 

e) Datum narození dítěte, které navštěvuje kurzy „Bc. B.Proch“ 

f) Další osobní údaje, které obsahuje lékařská zpráva 

g) Výkonnost dítěte 

 

3. Pro jaké účely osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte společnost 

„Bc. B.Proch“  zpracovává? 

     Společnost „Bc. B.Proch“ zpracovává osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte pro 

účely zajištění kurzů „Bc. B.Proch“. 

4. Kdo má přístup k osobním údajům dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte? 

     Společnost „Bc. B.Proch“ chrání a zajišťuje bezpečnost osobních údajů dítěte, rodičů či zákonných 

zástupců dítěte. Přístup k těmto osobním údajům má zejména vedení společnosti a zaměstnanci. 

Společnosti, které potřebují znát tyto údaje ve vztahu ke své pracovní náplni (například účetní), 

v neposlední řadě pak kontrolní orgány. 

5. Jak dlouho osobní údaje dítěte, rodičů, či zákonných zástupců dítěte společnost 

„Bc. B.Proch“ zpracovává? 

     Společnost „Bc. B.Proch“ zpracovává osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte po 

celou dobu trvání kurzu „Bc. B.Proch“ a následně na základě vámi uděleného souhlasu po dobu 

dalšího jednoho roku, nebude-li tento váš souhlas se zpracováním osobních údajů z vaší strany 

odvolán. Dovolujeme si upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění všech našich 

povinností, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na 

vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po 

případném odvolání vašeho souhlasu.  

6. Může společnost „Bc. B.Proch“ osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců 

dítěte zpracovávat i bez vašeho souhlasu? 

     Ano, osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte může společnost „Bc. B.Proch“ 

zpracovávat bez vašeho souhlasu, ovšem pouze za účelem plnění právních povinností, které pro nás 

vyplývají z obecně závazných právních předpisů. Možnost a zákonnost takového zpracování osobních 

údajů vyplývá přímo z platných právních předpisů a Nařízení a váš souhlas k tomuto zpracování tudíž 

není potřeba. 

7. Na základě čeho může společnost „Bc. B.Proch“ zpracovávat osobní údaje dítěte, 

rodičů či zákonných zástupců dítěte? 



     Společnost „Bc. B.Proch“ může osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte 

zpracovávat jednak na základě vámi uděleného souhlasu, a za další na základě plnění povinností 

vyplývající pro naši společnost. 

8. Jak jsou osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte zabezpečeny? 

     Společnost „Bc. B.Proch“ chrání vámi poskytnuté osobní údaje v maximální možné míře pomocí 

moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje, ale i pomocí konvenčních řešení, 

jako je např. jejich uložení v uzamykatelných místnostech a trezorech, do kterých mají přístup pouze 

osoby oprávněné k zacházení s osobními údaji.       

9. Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? 

     Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů dítěte a vašich osobních údajů 

můžete kdykoli odvolat, a to písemně, s následným doručením této žádosti vedení společnosti na 

adresu: Bc. Barbora Procházková, Na hlinách 16, 182 00  Praha 8 – Kobylisy.. Odvolání souhlasu nemá 

vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas, tj. 

zejména je-li zpracování nezbytné pro plnění právních povinností či z jiných důvodů uvedených 

v platných právních předpisech.  

10. Jste povinni společnosti „Bc. B.Proch“ poskytnout osobní údaje dítěte, rodičů či 

zákonných zástupců dítěte? Co když osobní údaje neposkytnete? 

     Osobní údaje dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte poskytujete společnosti „Bc. B.Proch“ 

dobrovolně. Některé osobní údaje jsou nezbytné pro přijetí dítěte do kurzu „Bc. B.Proch“. Pokud 

takovéto nezbytné osobní údaje nebudou společnosti „Bc. B.Proch“ z vaší strany poskytnuty, nebude 

společnost „Bc. B.Proch“ schopna přijmout dítě do kurzu. 

11. Jaká práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů dítěte a vašich osobních 

údajů? 

     Ve vztahu k osobním údajům dítěte, rodičů či zákonných zástupců dítěte máte zejména následující 

práva: 

a) Právo souhlas kdykoli odvolat 

b) Právo osobní údaje opravit či doplnit 

c) Právo požadovat omezení zpracování 

d) Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech 

e) Právo na přístup k osobním údajům 

f) Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech 

g) Právo na výmaz osobních údajů v určitých případech (včetně práva být „zapomenut“), a 

případně též další práva stanovená v Zákoně o ochraně osobních údajů a Nařízení (po nabytí 

jeho účinnosti) 

 

12. Jak můžete společnost „Bc. B.Proch“  kontaktovat? 

     V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním 

osobních údajů nás, prosím, kontaktujte na naší e-mailové adres info@skolkabystrouska.cz , či 

písemně na adrese Bc. Barbora Procházková, Na hlinách 16, 182 00  Praha 8 – Kobylisy. 

 

13. Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení vašich práv? 

     V případě porušení vašich práv spojených se zpracováním osobních údajů dítěte, rodičů či 

zákonných zástupců dítěte, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 

27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz). Za účelem co nejrychlejšího a nejsnazšího vyřešení všech 

záležitostí týkajících se soukromí doporučujeme předtím, než se obrátíte na úřady, nejprve poslat 
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veškeré stížnosti či dotazy společnosti Bc. Barbora Procházková, Na hlinách 16, 182 00  Praha 8 – 

Kobylisy. 

Se Zásadami ochrany osobních údajů souhlasím a vyjadřuji své svobodné, konkrétní a informované 

svolení se zpracováním osobních údajů dítěte či mých osobních údajů společností Bc. Barbora 

Procházková, Na hlinách 16, 182 00  Praha 8 – Kobylisy. 

V Praze dne________________ 

Podpisem tohoto dokumentu prohlašuji, že jsem si Provozní řád řádně přečetl a veškeré jeho body 

beru plně na vědomí.   

 

_____________________     ------------------------------------------ 

Zákonný zástupce – čitelně jméno    Zákonný zástupce - podpis 


