
POKYNY  a přihláška PRO ÚČASTNÍKY KOŇSKÉHO TRHU 

Lysá nad Labem 20. – 24. BŘEZNA 2019 

Na základě potvrzené přihlášky Vám sdělujeme následující pokyny… 

Organizační podmínky: V případě, že se přihlášený kůň nebude moci z jakéhokoliv důvodu 
přehlídky zúčastnit, je majitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit pořadateli akce. 
Účast koně musí být v každém případě telefonicky potvrzena den před zahájením akce – tj. 
v úterý 19. března od 9.00 do 17.00 hodin. Kůň musí být na výstavišti ve zvolený den 
nejméně 2 hodiny před plánovaným předvedením. Odvoz koní bude probíhat průběžně po 
skončení jejich prezentace. Koně, kteří nejsou na výstavišti ustájeni, by měli být odvezeni 
nejpozději do 18.00 hodin. V případě využití boxu musí být tento v uvedenou hodinu vyčištěn 
a předán zástupci VLL. 

Veterinární podmínky: viz příloha. Na základě žádosti pořadatele je veterinárním dozorem 
pověřena MVDr. Barbora Schillová (604 536 478). 

Koně musí být předvedeni v dobrém zdravotním a výživném stavu, řádně vyčištěni. Účast 
koní na výstavě je na vlastní nebezpečí, tzn. organizátor nezodpovídá za případnou újmu 
na zdraví koně ani ošetřovatele. Účastník souhlasí se zveřejněním fotografií, videí či jiných 
záznamů z akce. Všichni přihlášení koně budou pořadatelem prezentováni na webu 
www.jezdeckainzerce.cz (v době akce v PREMIUM zobrazení), videozáznam z průběhu akce 
bude zveřejněn na www.equitv.cz.  

Za odborný komentář při předvedení koně zodpovídá za majitele:……………………, která(ý) 
bude po celou dobu předvedení k dispozici u hlasatele. Základním podkladem pro komentář 
hlasatele je přiložená přihláška.  

Organizační požadavky:  

Ustájení (500 Kč / den, dle objednávky) – seno, stelivo dodá pořadatel, jadrné krmivo si 
zajistí majitel koně. Ošetřování a úklid boxu zajistí majitel koně na vlastní náklady.  

Předvedení (100 Kč / akce) - přesný čas předvedení koně ve zvolený den bude majiteli 
oznámen po uzávěrce přihlášek. Časový prostor na jednoho koně je 5 minut. Velikost 
venkovního předvadiště je 20 x 40 metrů. Možnost předvedení dle rozhodnutí majitele na 
ruce i pod sedlem. Předvedení ve volnosti je z bezpečnostních důvodu přísně ZAKÁZÁNO!  

Nezapomeňte vzít s sebou! Čistění na koně, kbelík na napájení a krmení, dále uzdečku na 
předvádění, předváděcí vodítko / lonž, stájovou ohlávku, sedlo, příp. teplou deku (pro 
ustájené koně), případně další vybavení. Před vyložením koně je nutné předložit ke kontrole 
veterináři vykonávajícímu dozor průkaz koně s veškerými náležitostmi potřebnými pro účast 
na svodu koní. Veterinární podmínky budou uveřejněny na webu www.vll.cz.  
 
Ceník akce:  
Přihlášení koně a jeho předvedení: 100 Kč / akce (5 dní) 
Možnost zaparkování v areálu: zdarma 
Zapůjčení boxu: 500 Kč / den / 1 kůň (včetně sena a podestýlky) 
 
Za pořadatele Ladislav Žoha, manažer výstavy.                                                   

http://www.jezdeckainzerce.cz/
http://www.equitv.cz/
http://www.vll.cz/


PŘIHLÁŠKA na I. ročník prodejní přehlídky „Koňský trh 2019“ 

konané dne 20. – 24. 3. 2019 v Lysé nad Labem 
 
Tímto závazně přihlašuji na prodejní přehlídku „Koňský trh 2019“ svého koně. 
 
Majitel koně:   
 
Adresa:   
 
PSČ:       e-mail:    mobil:   
 
Jméno koně:* 

Otec koně:* 

Matka koně:* 

Otec matky koně:*  

Plemeno:* 

Datum narození: * 

Chovatel:* 

Charakteristika koně a další podrobnosti o jeho vlastnostech, výcviku, zkušenostech či 
sportovní výkonnosti (rozepište dostatečně podrobně pro 5 minutovou prezentaci):  

 

 

 

Účast dne (zakroužkujte dny účasti):    st čt   pá   so   ne 

Mám zájem o ustájení v boxu:  ano     ne                   od-do: 

Koně bude předvádět a ošetřovat (jméno a kontakt):  

Koně bude prezentovat s hlasatelem akce (jméno a kontakt): 

Povinnou součástí přihlášky dále jsou: fotokopie osvědčení o původu koně a fotografie 
v dostatečném rozlišení s povolením autora fotografie k jejímu veřejnému použití, plná moc 
majitele k nabízení prodeje, pokud nebude majitel koně nabízet osobně (nutnost prokázání 
totožnosti).  

Tuto vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 10. 3. 2019 na adresu: Ladislav Žoha, 
Výstaviště Lysá nad Labem, Masarykova 1727, 289 22 Lysá nad Labem; nebo podepsanou a 
naskenovanou ve formátu PDF na e-mail zoha@vll.cz. 

 

 

............................... 

     majitel koně 


