
JEZDECKÝ AREÁL ZDUCHOVICE
ZDUCHOVICE 65

262 63  ZDUCHOVICE

TEL +420 318 697 102

FAX +420 318 697 195

OBJEDNÁVKY
Iva Landová

info@kone-zduchovice.cz

TEL +420 318 697 102

FAX +420 318 697 195

BALÍÈEK CENA CENA ZAHRNUJE
"Základ" 1.600,-Kè 3 loty (Pátek - Sobota - Nedìle)

"Základ Plus" 2.500.-Kè 3 loty (Pátek - Sobota - Nedìle), Ustájení/1 kùò/3 dny - pouze 
seno, sláma (bez ošetøování)

"Komplet" 3.600,-Kè Ubytování - 2 noci/3dny, Ustájení/1 kùò/3 dny - pouze seno, sláma 
(bez ošetøování), 3 loty (Pátek - Sobota - Nedìle), Stravování - 
Pátek (lehká dopolední svaèina, obìd, veèeøe), Sobota (snídanì, 
obìd, veèeøe), Nedìle (snídanì, obìd)

"Komplet Plus" 2.300,-Kè Cena pouze pro úèastníky, kteøí si zakoupili balíèek a chtìjí dokoupit 
lot pro dalšího konì.
3 loty (Pátek - Sobota - Nedìle), Ustájení/1 kùò/3 dny - pouze 
seno, sláma (bez ošetøování)

"Divácká   200,-Kè Rodinný pøíslušníci zdarma!
vstupenka"

OMEZENÝ POÈET KONÍ!!! Maximálnì 2 konì
do lotu.  Loty i pro pony! 2 0 1 1

28. - 30. 1. 

www.kone-zduchovice.cz

Pátek
         do 8:00 pøíjezd
              8:30 schùzka
  9:00 - 12:00 dopolední trénink
13:00 - 18:00 odpolední trénink
            20:00 diskuze, video z tréninku

Sobota
  9:00 - 12:00 dopolední trénink
13:00 - 18:00 odpolední trénink
            20:00 diskuze, video z tréninku
Nedìle
  9:00 - 12:00 dopolední trénink
13:00 - 18:00 odpolední trénink

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA

Jméno a pøíjmení jezdce

skokového soustøedìní s Jaroslavem Jindrou 2011

E-mail Mobil

Jméno konì Pohlaví

Vìk konì Výkonnost konì

Závaznì tímto objednávám následující balíèek skokového soustøedìní

ZÁKLAD

1.600,- *
ZÁKLAD PLUS

2.500,- *
KOMPLET

3.600,- *
KOMPLET PLUS

2.300,- *
VSTUPENKA

200,- *
KOMLET PLUS

2.300,-

*Oznaète "X" vybraný balíèek soustøedìní!

PodpisV 

STORNO PODMÍNKY
Zrušení objednávky 30 dní pøed nástupem - bude úètováno 0% z celkové ceny 
Zrušení objednávky 20 dní pøed nástupem - bude úètováno 40% z celkové ceny 
Zrušení objednávky 10 dní pøed nástupem - bude úètováno 60% z celkové ceny 
Zrušení objednávky 7 dní pøed nástupem - bude úètováno 100% z celkové ceny

Tímto prohlašuji, že jsem seznámen s programem soustøedìní, budu respektovat všeobecné podmínky a jízdárenský øád 
Jezdeckého areálu Zduchovice a budu se øídit pokyny organizátorù. Jsem si vìdom, že pøihláška je závazná a jsem seznámen se 
storno podmínkami.

Jezdci si kromì praktického tréninku odnesou i teoretické poznatky a budou jim 
poskytnuty rady a tipy jak pracovat s konìm dále. 

Program

K dispozici hala 20x40m - smìs køemièitého písku a geotextilie Clopf !

SLEVY (slevy se nesèítají)
Pro stále klienty - 5% (NEVZTAHUJE SE NA CENOVÝ BALÍÈEK "VIP"!)
Pøi objednání 2 a více soustøedìní (PLATNÉ POUZE PRO CENOVÝ BALÍÈEK "KOMPLET") - 8%

Fakturaèní adresaDatum narození

(nebo DIÈ)

*Oznaète "X" u vybraného soustøedìní!

28.-30.1. 2011

Termíny soustøedìníVideo - 90,-Kè (vè.poštovného)

Ano, mám zájem o videozáznam ze soustøedìní
pro veèerní diskuzi a konzultaci s  trenérem + sestøih 
mi bude zaslán poštou!

V pøípadì zájmu zaškrtnìte toto políèko!

SKOKOVÉ SOUSTØEDÌNÍ S 

JAROSLAVEM JINDROU

ceny od

1.600,-Kè

Mistr ÈR 2010 (družstva) a vicemistr ÈR 2009!

Objednávku zašlete vyplnìnou faxem na +420 318 697195 nebo emailem na info@kone-zduchovice.cz! 
Obratem obdržíte potvrzující email s detaily o platbì. Neúplné objednávky nebudou akceptovány. 
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