Podzimní prázdniny na koni "2021"
Místo: Ranč Na Špici se nachází v CHKO Železné hory, na kraji obce Podmoklany
Termín, nástup a odjezd:

27.10.2021 - 30.10.2021

Nástup na pobyt bude možný v 9 hodin a odjezd v 15 hodin.
Je možné se také domluvit na tzv. příměstském táboře.
Věková hranice a kapacita:
Věk od 8 let. Kapacita je omezena na 5 dětí.
Program a cíl:
Pobyt je určen pro děti začátečníky i pokročilé. Na programu bude
výcvik na jízdárně či v kruhové ohradě na lonži, vyjížďky do terénu (s
vodičem pro začátečníky), voltiž, hry. Na našem ranči jezdíme ve
westernových sedlech. Děti se budou o koně starat, krmit, čistit,
sedlat, uklízet výběh a starat se i o ostatní zvířátka na ranči.
Naše koně:
Čekají na vás vychovaný koně plemene Hafling, Quarter a hodná
ponička Sandy.
Ubytování a strava:
Ubytování je zajištěno v chatce, která je vybavena vlastním topením. Hygiena je zajištěna v
umývárně se sprchovým koutem, samozřejmostí je splachovací WC. V areálu ranče je jídelna,
která se používá i jako společenská místnost. Strava z domácí kuchyně je zajištěna 5x denně
včetně pitného režimu po celý den.

Seznam věcí potřebných s sebou:








Kartička pojišťovny nebo kopie z obou stran
Potvrzení o bezinfekčnosti, prohlášení
Povinné vybavení pro jízdu na koni: přilba (dobře padnoucí jezdecká či cyklistická),
rifle či rajtky, pevná kotníková obuv či jezdecké boty, chránič páteře (nepovinná
výbava, vše záleží na rodičích)
Holínky, nepromokavou bundu, pláštěnku, pantofle
Teplé oblečení, jezdecké rukavice, psací potřeby, hry
Další oblečení a výbava dle uvážení rodičů
Kapesné dle uvážení rodičů

Cena a pokyny k platbě:
Celková cena pobytu je 4200,-Kč.




cena zahrnuje: ubytování, vytápění, stravování, odměny instruktorům, vyjížďky a
výuku jízdy na koni, zapůjčení sedel a vybavení
záloha 2000,-Kč jako potvrzení účasti je splatná do 7 dnů od rezervace
zbývající částka 2200,-Kč musí být uhrazena nejpozději do 22.10.2021

Těšíme se na vás…

Ranč Na Špici
Podmoklany 4
582 63 Ždírec nad Doubravou

www.rancnaspici.cz
rancnaspici@seznam.cz
+420 724 512 611

