equisafe.cz
jezdectví bez rizik

i
asociace poskytovatelù technických informací

si Vás dovolují pozvat na semináø

Prevence rizik
v jezdectví

v praxi
10. bøezna 2018
Multifunkèní hala
Na Chrupavce 973
Líbeznice u Prahy

Program semináøe
09,00

Registrace, coﬀee break

10,00

Zahájení
Úvodní slovo
Dana Kusebauchová
hlavní koordinátor projektu Equisafe.cz
Záchrana koně
Poskytnutí první pomoci, manipulace se zraněným
koněm v krizových a rizikových situacích,
vyprošťování, vytahování a zachraňování koní,
praktické příklady zvedání koně v boxu
Pavel Čechovský, Tomáš Förchtgott
řidiči - záchranáři
Pet & horse emergency, Brno

12,00

Oběd

13,00

Úrazy koní
Časté úrazy, zásady první pomoci, praktické
postupy při ošetřování
MVDr. Dominika Švehlová
veterinářka, protagonistka pořadu Veterinární
poradna na internetové televizi EquiTV.cz

15:00

COFFEE BREAK

15:30

Právní problematika – odpovědnost jezdce
Prevence rizik z právního pohledu, odpovědná
osoba v případě úrazů koní, jezdců, dětí,
svěřených koní do ustájení atd. Příklady z praxe.
Mgr. Lucie Žulavská

17,00

Diskuze, ukončení semináře

Změna programu a přednášejících vyhrazena.

Co je Equisafe.cz
Projekt Equsafe.cz je určen pro širokou jezdeckou
veřejnost, majitele koní, stájí a jezdeckých škol, trenéry,
jezdce, ošetřovatele i rodiče dětí, které se jezdectví
věnují.
Zaměřujeme se na bezpečnost a prevenci rizik
v jezdectví a chovatelství.
Hlavním cílem je zvýšení vzdělanosti a obecného
povědomí v této oblasti.
Záleží nám na snadné dostupnosti důležitých
informací, které Vám budeme zprostředkovávat
formou seminářů, konferencí a workshopů s
využitím předních odborníků z mnoha oblastí.
V první fázi proběhnou další jednodenní semináře
zaměřené na tato hlavní témata:
PRVNÍ POMOC KONÍM V KRIZOVÝCH SITUACÍCH
– zásady a postupy poskytování první pomoci koním
– prevence úrazů
– zásady bezpečné manipulace se zraněným koněm
– praktické příklady
PRÁVNÍ DOPADY ÚRAZŮ
– právní dopady úrazů koně i jezdce
– jaké zákonné nároky má zraněný jezdec
– jaké nároky může uplatňovat majitel zraněného zvířete
– občanský zákoník, § 2963
PREVENCE RIZIKA, MINIMALIZACE MATERIÁLNÍCH
ŠKOD
– kam se mohou vyšplhat náklady na léčbu koně
– možnosti ﬁnancování léčebných výloh
– možnosti zajištění proti škodám – pojistky

Organizaèní pokyny
Místo konání:
Multifunkční hala
Na Chrupavce 973, Líbeznice u Prahy

GPS:
50.1912917N, 14.4965392E

Vložné:
A. Základní 1.550,00 Kč
(základ 1.281,00 Kč + DPH 21% 269,00 Kč)
B. Snížené 1.250,00 Kč
(základ 1.033,00 Kč + DPH 21% 217,00 Kč)
Snížené vložné mohou čerpat studenti středních i vysokých škol,
účastníci předchozích seminářů a držitelé slevových kódů.
Vložné obsahuje náklady na organizaci semináře, sborník
přednášek na CD a občerstvení a stravování.

Odborná garance:
equisafe.cz - odborný internetový portál
APTI - Asociace poskytovatelů technických informací
Pet & Horse Emergency

Organizační garance (informace, přihlášky, platby):
Medim, spol. s r.o.
Hovorčovická 382, Líbeznice, 250 65
Tel.: 283 980 201, e-mail: konference@medim.cz
Manager akce: Dana Kusebauchová
Tel.: 606 048 458, e-mail: dana.kusebauchova@medim.cz
www.equisafe.cz
www.facebook.com/equisafe.cz
Medim, spol. s r. o. je zapsán v obchodním rejstříku Městského
soudu v Praze, oddíl C, vložka 30795.
Organizace akce se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami
Medim, spol. s r.o., které jsou uveřejněny na:
www.equisafe.cz/udalosti/vseobecne-podminky-ucasti/
Závaznou přihlášku s potvrzením o úhradě vložného zašlete
nejpozději do 5. března 2018 poštou na adresu:
Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 250 65 Líbeznice,
nebo e-mailem na adresu: konference@medim.cz.
Přihlásit se je možné také elektronicky on-line vyplněním formuláře
na portálu www.equisafe.cz.
Platbu za vložné poukažte na účet organizátora semináře Medim,
spol. s r. o., vedený u Komerční banky, a. s., Praha 2,
č.ú.: 19-2226570267/0100, variabilní symbol 100318, konstantní
symbol 0308.
Daňový doklad bude zaslán elektronicky po provedení úhrady.
Účastníci obdrží certiﬁkát o absolvování školení a sborník přednášek
na CD-ROM. Součástí programu je občerstvení.

Dopravní spojení, parkování
Dopravní spojení:
Autobusem ze stanice Ládví (metro C) do stanice Líbeznice I.
Linky 348 a 368.
Multifunkční hala je od zastávky vzdálena cca 250 m.
Parkování:
Parkování je možné zdarma na vyhrazených parkovacích
stáních, a komunikacích v blízkém okolí.
Prosíme o ohleduplnost, zachování průjezdnosti komunikací
a přístupu k vjezdům a vchodů.
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Vyplněný formulář Závazné přihlášky zašlete co nejdříve:
a) e-mailem na adresu konference@medim.cz,
b) poštou na adresu organizítora:
Medim, spol. s r.o., Hovorčovická 382, 25065 Líbeznice.
Také se můžete přihlásit on-line vyplněním elektronického
formuláře na webové adrese:
http://www.equisafe.cz/udalosti/prevence-rizik-vjezdectvi-v-praxi/prihlaska-on-line/

