
Přihláška na zkoušky základního výcviku jezdce

Poplatek : 900,- Kč 

OV ČJF Severní Morava
Jarmila Měrková
Sobotín 286, 788 16 Petrov nad Desnou

Tel.: 603 348 011
www.cjf-smorava.info

Kandidát na zkoušky ZZVJ musí být členem ČJF a musí mít zaplacen členský poplatek

Datum konání:

Místo konání:

Jméno a přijmení:

Adresa bydliště :

Rodné číslo:

Subjekt :

Podpis (zákonný zástupce) :

Licence :Jméno a přijmení:

Garant  

Podpis :

Vyplněnou přihlášku zašlete emailem pořadateli ZZVJ nejpozději 5 dní před konáním zkoušek. 
Na ZZVJ předejte pořadateli vytištěnou přihlášku doplněnou podpisem zákonného zástupce a svého garanta. 
Po úspěšném složení zkoušky, neprodleně zašlete žádost o vystavení licence oblastnímu sekretáři. 
 

Poplatek je splatný na místě před zahájením ZZVJ, max.počet účastníků je 20.

Program : 8:00 Sraz účastníků

9:00 Předvádění a vodění koně

          drezurní úloha Z1 (pořadí startujících 1-20)

         skoková zkouška (pořadí startujících 20-1)

         testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 minut)

        zhodnocení

Pony Drezura Skoky

 (garant musí být přítomen po celou dobu ZZVJ)

Jméno koně: ŽČ nebo Lic.:

Reining Spřežení

initiator:info@tjslovan.cz;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:9c229d196b979845a310b1fdaec8153e


Přihláška na zkoušky základního výcviku jezdce
Poplatek : 900,- Kč 
..\..\..\aa\cjf.gif
OV ČJF Severní Morava
Jarmila Měrková
Sobotín 286, 788 16 Petrov nad Desnou
Tel.: 603 348 011
www.cjf-smorava.info
Kandidát na zkoušky ZZVJ musí být členem ČJF a musí mít zaplacen členský poplatek
Garant  
Vyplněnou přihlášku zašlete emailem pořadateli ZZVJ nejpozději 5 dní před konáním zkoušek.
Na ZZVJ předejte pořadateli vytištěnou přihlášku doplněnou podpisem zákonného zástupce a svého garanta.Po úspěšném složení zkoušky, neprodleně zašlete žádost o vystavení licence oblastnímu sekretáři.
 
Poplatek je splatný na místě před zahájením ZZVJ, max.počet účastníků je 20.
Program :
8:00 Sraz účastníků
9:00 Předvádění a vodění koně
          drezurní úloha Z1 (pořadí startujících 1-20)
         skoková zkouška (pořadí startujících 20-1)
         testy (vypracovat odpovědi na otázky testu v čase 45 minut)
        zhodnocení
 (garant musí být přítomen po celou dobu ZZVJ)
Adobe Designer Template
Conference Registration
8.2.1.3144.1.471865.466429
	TextField1: 
	Jmeno: 
	Adresa: 
	RC: 
	CheckBox1: 0
	ButtonField1: 



