
         

 

 

Barrel clinic  - Giovanni Adamo 

 

Miesto : Ranč na Striebornom jazere 
Esterházyovcov 3153/29, 924 01 Galanta GPS 
súradnice: S48.1985153, V17.73279939999 

Termín :   
od 19.04 do 21.04.2019 
 

Hlavný usporiadateľ: Ranč na Striebornom 
jazere 
 

Kancelária pretekov: 
Karin Kelementová 
Kristýna Tesarová 
od 7:30 – piatok, sobota, nedela 

Usporiadatel treningu: 
NBHA Slovakia- Karin Kelementová 
00421948769825 
 
NBHA CZ – Kristýna Tesarová 
00420732784186 

Barrelová klinika pod vedením úspešného 
talianskeho jazdca-trénera Giovanni Adamo, 
Tlmočník: Lívia Legenová 

 
Aréna (hala) , vonkajšie kolbisko, boxy- ustajnenie, ubytovanie: 

 Prestrešená jazdiareň (hala) : 40x90, pieskovo-
hlinený povrch 

Vonkajšie kolbisko: 40x60 m pieskovo-hlinený 
povrch 

Ustajnenie: ÁNO priamo cez prihlášku na: 
http://www.eurorodeo.eu/prihlasenie 
 

Ustajnenie: 
Mobilný box 30 ks 
30€/kôň/piatok-nedeľa 
vratná kaucia 10eur za vyčistenie box 

 
Vzdialenosť ustajnenia od arény: priamo v areáli 

Spôsob platenia ustajnenia: v hotovosti priamo 
na mieste - kancelária pretekov 
 

Ubytovanie : Uprednostnení sú jazdci s koňmi, 
Ubytovanie pre jazdcov objedná – 
Karin Kelementová - 00421948769825 
 
Ubytovanie: ÁNO, priamo cez prihlášku na: 
http://www.eurorodeo.eu/prihlasenie, 
(jazdci aj diváci) 
Cena: 13 Eur/lôžko/noc. Ak sú na izbe 
minimálne 2 osoby. 
Cena za 1 osobu na izbe 18eur. 
 
 Kapacita: cca 60 miest; platba na mieste. 
 Možnosť ubytovania aj vo vlastných 
karavanoch, alebo v stanoch na pastvine. 

Vzdialenosť ubytovania od arény: priamo v 
areáli 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poplatky: 
 

Jazdci – sumu za školenie prosím uhradiť 
najneskôr do: 6.1.2019 
ak suma nebude uhradená miesto mu prepadá a 
oznamuje sa volné miesto pre nasledovného 
záujemcu. 

Číslo účtu na uhradienie sumy za školenie : 
 
NBHA SK 
SK2811110000001487278008 
(do popisu napísať meno , priezvisko, koľko dní) 
 
 
 

Diváci: (ceny sú uvedené za 1 osobu) 
ak suma bude uhradená na účet (nájdeš dole) 
do :  01.02.2019 
40eur – 1 deň 
90eur – celé školenie 
 
Ak suma bude uhradená po tomto termíne 
01.02.2019  cena za 1 osobu bude nasledovná : 
50eur – 1 deň 
100eur – 3 dni 
 

Zaplatená suma za trening je nevratná , ale ak 
jazdec sa nebude vedieť dostaviť má možnosť za 
seba poslať náhradu (po oznámení , Karin 
Kelementová – 00421948769825 ) 
 
Uhradenie sumy dopredu je z dôvodu uhradenia 
všetkých nákladov na dané školenie. 
 
NBHA SK 
SK2811110000001487278008 
 
 

 
 
Nasledovné pokyny pre divákov sú : 
Pred platbou zaslať online prihlášku cez www.eurorodeo.eu  
Nasledovne uhradenie sumy na účet. 
 
Číslo účtu – NBHA SK  
SK2811110000001487278008 (do popisu napísať meno , priezvisko, koľko dní treningu) 
 
Ak divák pošle len prihlášku a platba neprejde do dátumu 01.02.2019 bude platiť vyššiu sumu ak to 
bude po tomto dátume. 
 
Ak divák bude mať zaplatený poplatok a z nejakého dôvodu sa nebude vedieť dostaviť na miesto je 
možné po dohode za seba poslať náhradníka.  
(pre SK Karin Kelementova pre CZ Kristyna Tesarova)  
 
Divák- si týmto zaplatí svoje miesto pre sledovanie prebiehajúceho školenia. 
 
Všetci diváci ,ktorí budú rušiť tréning budú bez vrátenia sumy vylúčený z miesta konania školenia.  



Uhradenie sumy vopred je z dôvodu upresnenia počtu ľudí.  
Zaplatená suma je nevratná.  
 
Tešíme sa na vašu účasť a veríme , že z tohto školenia si odnesiete mnoho nových skúseností ,ktoré 
vám prinesú viditeľné zlepšenie pre tebto adrenalínový barrelový šport. 
 
 
 
 
Časový harmonogram: 
Piatok: 
 
Tréning doobeda  od 8:00 
(12:30-13:30) obedná prestávka 
Poobedný tréning od 13:30 
 
Sobota: 
 
Tréning doobeda  od 8:00 
(12:30-13:30) obedná prestávka 
Poobedný tréning od 13:30 
 
Nedeľa: 
 
Tréning doobeda  od 8:00 
(12:30-13:30) obedná prestávka 
Poobedný tréning od 13:30 
 
Uvedenie časového harmonogramu je orientačné v závislosti od postupnosti tréningu. 
 
 
 
 
 
 
 
Prihlasovanie  prebieha na adrese: www.eurorodeo.eu Prihlasovanie sa ukončí pred začatím 
treningu. 
Kone a jazdci sa zúčastňujú na vlastné nebezpečenstvo na základe záväznej písomnej prihlášky, 
usporiadateľ nenesie zodpovednosť za úrazy jazdcov a koní, ani za straty vzniknuté počas celej 
akcie. Pred vyložením koní je potrebné predložiť pas koňa s platnými veterinárnymi osvedčeniami, 
očkovania platné podľa schématu –chrípka, povolenie k športovému presunu koní, rozbor krvi na 
sezónu 2019 - testované na infekčnú anémiu koní (IAE). Jazdci a podkoniari musia rešpektovať 
vyhradené zóny pre pohyb koní a tiež zoznam ustajnenia pripravený organizátorom pred začiatkom 
pretekov. Kone sa nesmú ani náhodou vyskytnúť v zóne určenej pre pohyb divákov. Jazdcom nie je 
dovolené svojvoľne meniť miesto ustajnenia koňa. Nedodržaním tohto ustanovenia môže byť 
jazdec z treningu vylúčený a uložená mu pokuta s nevrstnou zálohou za box. Jazdci do 18 rokov 
musia predložiť notársky (alebo na matrike) overeného súhlasu s pretekaním zákonného zástupcu! 
Jazdci do 18 rokov musia – povinná trojbodová jazdecká prilba. 
 
 Kontakt na hlavného usporiadateľa: rancgalanta@rancgalanta.sk 0910 915 915 
 
 



Usporiadatel : 
 
NBHA Slovakia , NBHA CZ , 
kontakt: NBHA SK- Karin Kelementová 00421948769825 
              NBHA CZ- Kristýna Tesarová   00420732784186 
V prípade plnej kapacity ubytovania na Ranči na Striebornom jazere poskytujeme referencie na 
ubytovacie jednotky v rámci GA 
 
 
 
 
Miesta jazdcov sú už obsadené. 
Ak by sa náhodou nejaké miesto uvoľnilo oslovíme nasledujúceho jazdca ,ktorí mal záujem.  
 
 
Informácie pre jazdcov, (ktorí komunikovali s Karin Kelementovou SR alebo Kristynou Tesarovou CZ)  
Prihlásenie pre jazdcov - poslanie prihlášky online cez www.eurorodeo.eu 
Nasledovne - uhradenie sumy najneskôr do 31.12.2019 (táto suma je pevná a nevratná z dôvodu 
uhradenia všetkých nákladov na toto školenie)  
Číslo účtu -  
SK2811110000001487278008 
 
Všetkým jazdcom sa budú bližšie informácie osobne posielať správou 
(pre SR Karin Kelementova pre CZ Kristyna Tesarova)  
 
Informácie pre divákov: 
Miesta pre divákov - neobmedzené 
Ak bude suma uhradená vopred na účet NBHA Slovakia najneskôr do 01.02.2019 
Cena za 1 osobu je :  
1 deň školenia - 40€ 
Celé 3 dni školenia - 90€  
 
Ak bude suma uhradená po dátume 01.02.2019 
Cena za 1 osobu je :  
1 deň školenia - 50€ 
Celé 3 dni školenia - 100€  
 
Nasledovné pokyny pre divákov sú :  
Pred platbou zaslať online prihlášku cezwww.eurorodeo.eu  
Nasledovne uhradenie sumy na účet. 
Číslo účtu -  
SK2811110000001487278008 
 
Ak divák pošle len prihlášku a platba neprejde do dátumu 01.02.2019 bude platiť vyššiu sumu ak to 
bude po tomto dátume. 
 
Ak divák bude mať zaplatený poplatok a z nejakého dôvodu sa nebude vedieť dostaviť na miesto je 
možné po dohode za seba poslať náhradníka.  
(pre SK Karin Kelementova pre CZ Kristyna Tesarova)  
 
Divák- si týmto zaplatí svoje miesto pre sledovanie prebiehajúceho školenia. 
 
Všetci diváci ,ktorí budú rušiť tréning budú bez vrátenia sumy vylúčený z miesta konania školenia.  
Uhradenie sumy vopred je z dôvodu upresnenia počtu ľudí.  
Zaplatená suma je nevratná.  
 
Tešíme sa na vašu účasť a veríme , že z tohto školenia si odnesiete mnoho nových skúseností ,ktoré 
vám prinesú viditeľné zlepšenie pre tento adrenalínový barrelový šport. 



 
 

 


