Ceník 2022
Jezdecký spolek Rtyně
Druhy členství
●

Řádné: 200,- Kč/ aktuální rok.
Platí si každý člen, který navštěvuje Jezdecký spolek Rtyně.
Za některé členy hradíme dále 1x ročně členství České jezdecké federaci (dle
ceníku), které se předem vybere.
>>Nové členství v ČJF 200,-Kč, prodloužení členství je 100,- Kč. Dále se
vybírá za jezdecké licence jezdců a koní. Jezdec, který v daném roce dovršil nebo
dovrší 19 let věku platí 500,- Kč/aktuální rok. Jezdec, který v daném roce nedovršil
nebo nedovrší 19 let věku platí 300,- Kč. Licenční poplatek za registraci koně do JISu
pro hobby soutěže je zdarma. Licenční poplatek za registraci či prodloužení licence
koně v ČJF pro oficiální soutěže je 500,- Kč.
Za některé členy hradíme dále 1x ročně členství WEČR (dle ceníku), které se
předem vybere.
>>Fyzická osoba zletilá: 500,- Kč, fyzická osoba nezletilá: 100,- Kč,
registrace/evidence koně ve WEČR pro oficiální soutěže 100,-Kč.
Tito členové se mohou dělit na:
- Ponyškolka (platí měsíčně 500,- Kč)
- Jezdecký klub - začátečníci (platí měsíčně 500,- Kč)
- Jezdecký klub - pokročilí (platí na aktuální rok 5000,-Kč)

●

Externí: 300,- Kč/ aktuální rok.
Pro jezdce, kteří chtějí reprezentovat za naši stáj (JS Rtyně) pod Českou jezdeckou
federací - ČJF) Tito členi nám hradí zvlášť ještě poplatky pro ČJF a WEČR - které
následně přeposíláme do ČJF a do WEČR. Za evidenci koní v JS Rtyně se nic
neplatí. Hradí se pouze poplatek, který vyžaduje ČJF a WEČR. Rozepsaní členství u
ČJF a WEČR popsán výše.

Evidence koní
●
●

Vlastní koně
Externí koně (koně, které následně zaevidujeme pod ČJF.
Za evidenci externích koní v JS Rtyně se nic neplatí. Hradí se pouze poplatek, který
vyžaduje ČJF a WEČR viz ceník výše.

>> Individuální výuka v ponyškolce: jednorázově 300,-Kč/lekce
>> Individuální výuka jezdecký klub (na vlastním koni) : 300,-Kč/lekce
>> Individuální výuka working equitation (na vlastním koni) : 500,-Kč/lekce
>> Pronájem jízdárny se skokovým materiálem: 200,-Kč/hodinu/koně
>> Zážitkový program s koněm pro dítě (2hodinky): 500,-Kč
Ceník v platnosti od 1.1.2022

