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JELENTKEZÉSI LAP 

ŐSZI KÉPZÉSI BLOKK –lovas vizsgázók 
2021. OKTÓBER 18-23. KÖZÖTT 

  

FELKÉSZÍTŐ NAPOKON VALÓ RÉSZVÉTEL, ÉS LÓSZÁLLÁS MEGRENDELÉS 

 

KÉRJÜK 2021. szeptember 30-ig VISSZAKÜLDENI a hajdu.marta@lovasterapia.hu címre 

 

NÉV:  

LAKCÍM (és levelezési cím, ha nem 

egyezik meg az állandó lakcímmel): 

 

TELEFON:  

E-MAIL CÍM:  

 

INFORMÁCIÓK az étkezésről és a lószállásról 

 

HELYSZÍN: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Fóti Lovasterápiás és Oktató Központja –  

2151 Fót Vörösmarty tér 2. 

 

ÉTKEZÉS: az étkezést mindenkinek egyénileg kell megoldania, de ahogy az előző években is, idén is 

berendezzük a Látogató Központot és így a melegítési lehetőség biztosított lesz számotokra. Tudtok 

esetleg rendelni is magatoknak az alábbi helyekről:  

- Casa Étterem Fóton (a la carte, menü) - http://casapizza.hu/fot/ 

- Fóti Kastély Étterem (a la carte, menü) - http://fotikastelyetterem.hu/ 

- Egyéb, mint például Teletál Ételfutár, stb.  
 

FELKÉSZÍTŐ NAPOKON VALÓ RÉSZVÉTEL, LÓSZÁLLÁS IGÉNY: 

- X-el jelöld a napokat  

IDŐPONT EDZÉS IGÉNY AZ 

ADOTT NAPRA   

LÓSZÁLLÁS (érkezés 

napjától a távozás időpontjáig) 

2021. OKTÓBER 18. hétfő   

2021. OKTÓBER 19. kedd   

2021. OKTÓBER 20. szerda   

2021. OKTÓBER 21. csütörtök   

2021. OKTÓBER 22. péntek   

2021. OKTÓBER 23. szombat   

 

Amennyiben a ló ide szállítását a fenti dátumoktól eltérő időpontban (pl. vasárnap) tudnátok csak megoldani, 

azt egyénileg jelezzétek és egyeztetjük, hogy megoldható-e!    

 

A lószállás rendeléshez kapcsolódóan: 

 
LÓ NEVE:  

NEME:  

TULAJDONOS:  
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LÓSZÁLLÁS információk: 
 

Kedves lovasok az alábbiakról szeretnélek tájékoztatni benneteket a boksz foglalással kapcsolatban. 

 

Lótartás, lóbokszok: 3.000 Ft/nap (áfa mentes). Az etetést, a trágyázást és a friss almozást magatoknak kell 

megoldanotok. 

FIGYELEM, a megrendelt bokszot abban az esetben is ki kell fizetni, ha az illető lovas nem érkezik meg a 

lovas programra! A ló bokszokat mi is egy cégtől béreljük a fenti időszakára, ezért nem áll módunkban 

eltekinteni a bokszdíj megfizetéstől.  

Szeretném a figyelmeteket felhívni arra is, hogy lovaitokat karámozni nem tudjuk, ide-oda nem lehet kikötni 

őket a területen, tehát, ha csak 1 napra érkezik is a ló, akkor is kell neki bokszot foglalni!!!!! 

A területünkre a lovak az érvényes állatorvosi előírásoknak megfelelő állapotban léphetnek be. Minden 

esetben kérjük a lóútlevelet elhozni, mely igazolja az érvényes vakcinázás meglétét. Kérem ennek meglétét, 

érvényességét időben ellenőrizze mindenki!  

 

Tájékoztató a hazai előírásokról, követelményekről: 

 

- 6 hónapnál nem régebben beadott influenza vakcinázás igazolása 

- 12 hónapon belüli lovak fertőző kevésvérűségére (Coggins teszt) vonatkozó kedvező eredményű 

vizsgálat 

- Magyarországon tartott lovak esetében 3 évnél nem régebbi takonykórra (Glanders Malleus) 

vonatkozó kedvező eredményű vizsgálat 

- tenyészmének esetében 12 hónapnál nem régebben elvégzett tenyészbénaság szerológiai 

vizsgálatának kedvező eredménye 

 

 

Kelt: 2021………………… 

 

        

       Aláírás 

 

 


