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Závazná přihláška k hiporehabilitaci 

Jméno klienta: …………………………........………………………………………… 

Datum narození: …………………………….     Rodné číslo: …………..……… 

Bydliště:  …………………………………………………………………………...………. 

……………………………………………………….      PSČ:  …………………..………... 

Diagnóza klienta:  …………………………………………………………….………… 

Jméno zákonného zástupce: ……………….……………………………………… 

Kontaktní telefon: …………………………………………..………………………….. 

E-mail: ………………………………………….…………..……………………………..... 
 
Pokud Vaše dítě samostatně nechodí, podtrhněte jeho pohybové dovednosti:  
vleže na bříšku se opírá o předloktí; opírá se o natažené horní končetiny; otáčí se ze zad na 
bříško a zpátky,plazí; houpe se na kolínkách; leze po kolínkách; vyleze např. na pohovku; 
vzpřímený klek, šikmý sed na boku; sed v kleku na patách; sedne si s dopomocí; sedne si samo; 
sedí s oporou; sedí samo; stoupne si s nakročením jedné nohy; stoupne si vytažením přes ruce; 
obchází nábytek; chodí za obě ruce; za jednu ruku zvládá terénní nerovnosti (práh, koberec…); 
chodí s dopomocí do schodů; ze schodů chodí s chodítkem; berlemi; další: ………………………….. 
…………………………….…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Předchozí zkušenosti s hiporehabilitací:       ano / ne (nehodící se škrtněte) 
 

Kde, kdy, jak dlouho? ………………………….……...………………………………………………………………………... 
 
 
 
Jiná léčba /rehabilitace: 
 
Souhlasím s hiporehabilitací svého syna / dcery / svěřené osoby 
 
 
Datum:…………………………………….              Podpis zákonného zástupce:……………………………………. 
 

Souhlas účastníka hiporehabilitace nebo jeho odpovědného zástupce s pravidly bezpečnosti 
při provozu je závaznou a nedílnou součástí této přihlášky. 
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Osobní údaje, fotografie a videonahrávky 
Souhlasím, aby všechny osobní údaje týkající se mé osoby a osob, jejichž jsem zákonným 
zástupcem, uvedené v Závazné přihlášce k hiporehabilitaci včetně zdravotní dokumentace, 
byly uchovány v databázi spolku Veselý palouček a byly používány výhradně touto organizací 
pro její potřebu. Souhlasím s tím, aby údaje byly spolkem Veselý palouček zpracovány 
v souladu se zákonem č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů za účelem poskytování 
služeb hiporehabilitace a zajištění činnosti Veselý palouček, z.s. Beru na vědomí, že svůj 
souhlas mohu kdykoliv písemně odvolat a Veselý palouček, z.s. údaje zlikviduje. 
Souhlasím – nesouhlasím (nehodící se, prosím, škrtněte), aby Veselý palouček, z.s. provádělo  
foto a video dokumentaci týkající se mé osoby a osob, jejichž jsem zákonným zástupcem, 
uvedené v Závazné přihlášce k hiporehabilitaci. Veselý palouček, z.s. může – nemůže použít 
pořízené fotografie a videa pro své publikace a prezentace. 
 
Jméno:…………………………………………………… 
 
Datum:…………………………………….              Podpis zákonného zástupce:……………………………………. 
 

 
Základní pravidla bezpečnosti při hipoterapii 

Souhlasím s účastí svého dítěte na terapii a z důvodu maximální bezpečnosti dítěte se zavazuji 
dodržovat tato pravidla: 
 
A. Ke koni je nutné přistupovat se svým dítětem vždy s vědomím fyzioterapeuta či vodiče 

koně, to samé platí při nasedání a sesedání klienta z koně. Na rampu vstupuje dítě také až 
po svolení fyzioterapeuta. 

 
B. Dítě by mělo mít na sobě ideálně přiléhavé neklouzavé oblečení a kalhoty s dlouhými 

nohavicemi. Při teplém počasí je z terapeutického důvodu vhodné jezdit bez bot. Pozor 
na holínky, při sedu na koni padají dětem z nohou. Nevhodné jsou klouzavé materiály jako 
šusťákové kalhoty, bundy a materiály nepoddajné, neumožňující kontakt s koňským 
hřbetem – rifle apod. 

 
C. Dítě během terapie nesmí mít bonbón, žvýkačku či jakékoli jídlo a pití. Pokud je to v dané 

chvíli nutné, bude jednotka přerušena na potřebnou chvíli sundáním z koně. 
 

D. Rodič má právo se terapie zúčastnit. V ideálním případě jde vedle koně na straně 
fyzioterapeuta. Při nutnosti polohování či nastavení klienta může být rodič vyzván 
fyzioterapeutem, aby šel z druhé strany koně a následně zainstruován. Za jištění dítěte 
během terapie odpovídá vždy fyzioterapeut, v případě, že nastane nestandardní situace, 
tuto řeší. V některých případech je nutné terapii vést v nepřítomnosti rodiče. V případě 
účasti rodiče na terapii je vždy nutné, aby měl pevnou, uzavřenou obuv a vhodné oblečení. 

 
E. Helma je v hipoterapii povinná. Z terapeutických důvodů (zvláště u menších dětí) může 

být někdy nevhodná, a to především u dětí se špatnou kontrolou hlavy a tím vznikající 
nestability atlanto-occipitálního skloubení. O vhodnosti helmy právě pro Vaše dítě bude 



informování na vstupním vyšetření. Pokud je fyzioterapeutem usouzeno, že helma je pro 
Vaše dítě vhodná, vždy si ji na začátku terapie připravte/vyžádejte.  
 

F. Během hipoterapie (kdy dítě není na koni) je nutné mít dítě neustále pod dozorem a 
dohlížet na to, aby svým chováním nenarušovalo průběh terapie ostatních dětí a 
nezneklidňovalo koně. Zároveň během celého dne je nutné dodržovat pravidla areálu a 
nevstupovat bez dovolení do stájí a na jízdárnu. 

 
G. Krmení koně během dne či po hipoterapeutické jednotce je možné po domluvě 

s personálem. 
 

H. Rodiče jsou povinni pravidelně dokládat aktuální zprávy z neurologického či jiného pro 
terapii důležitého vyšetření (ortopedické, endokrinologické, pediatrické aj.) 

 
I. Rodiče jsou povinni informovat o aktuálním zdravotním stavu dítěte (zvláště při 

probíhajících akutních nemocech) před začátkem každé jízdy. 
 

 Byl(a) jsem seznámen(a) s výše uvedenými bezpečnostními pravidly. 
 
 
Jméno:…………………………………………………… 
 
Datum:…………………………………….              Podpis zákonného zástupce:……………………………………. 
 
 
 
 

Prohlášení 
Prohlašuji, že jsem si vědom(a) nebezpečí při práci s koňmi a jízdě na nich, hodlám mu čelit 
maximální ukázněností a respektováním pokynů personálu. Do areálu i na koně vstupuji na 
vlastní nebezpečí a souhlasím se zapojením do hiporehabilitace.  
Byl(a) jsem seznámen(a) s doporučením vlastního úrazového pojištění. Jsem seznámen(a) se 
zásadami bezpečnosti v jízdárně a přilehlých prostorách.  
Zároveň se zavazuji dokládat vyjádření odborného lékaře. 
 
Jméno:…………………………………………………… 
 
Datum:…………………………………….              Podpis zákonného zástupce:……………………………………. 
 
 
 
  


