Podzimní prázdniny na koni "2018"
Místo: Ranč Na Špici se nachází v CHKO Železné hory, na kraji obce Podmoklany
Termín, nástup a odjezd:

26.10.2018 - 30.10.2018

Nástup na pobyt bude možný v 16hodin a odjezd ve 13 hodin.
Věková hranice a kapacita:
Věk od 9 let. Kapacita je omezena na 5 dětí.
Program a cíl:
Pobyt je určen pro děti začátečníky i pokročilé. Každému jezdci se budeme věnovat
individuálně dle jeho jezdeckých zkušeností. Na programu bude výcvik na jízdárně či v
kruhové ohradě na lonži, vyjížďky do terénu (s vodičem pro začátečníky), voltiž. Na našem
ranči jezdíme ve westernových sedlech, ale děti si mohou vyzkoušet i sedlo anglické. Děti se
budou o koně starat, krmit, čistit, sedlat, uklízet výběh a starat se i o ostatní zvířátka na ranči.
Děti budou v sedle 2 až 4 hodiny denně.
Naše koně:
Čekají na vás koně plemene Hafling.
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 nová
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, doporučeno úrazové pojištění
potvrzení o bezinfekčnosti, prohlášení
povinné vybavení pro jízdu na koni: přilba (dobře padnoucí jezdecká či cyklistická),
rifle (ne příliš úzké) či rajtky pokud máte, pevná kotníková obuv či jezdecké boty,
chránič páteře (nepovinná výbava, vše záleží na rodiči)
holínky, nepromokavou bundu, pantofle
teplé oblečení, psací potřeby, hry
další oblečení a výbava dle uvážení rodičů
mobilní telefon není dovolen (4 dny bez telefonu děti určitě vydrží  )
kapesné dle uvážení rodičů

Cena a pokyny k platbě:
Celková cena pobytu je 3800,-Kč.







cena zahrnuje: ubytování, vytápění, stravování, odměny instruktorům, vyjížďky a
výuku jízdy na koni, zapůjčení sedel a vybavení
záloha 1800,-Kč jako potvrzení účasti je splatná do 7 dnů od rezervace
do 10.10.2018 činí storno poplatek 500,-Kč
po 20.10.2018 je záloha nevratná s výjimkou lékařského potvrzení (zlomenina,
závažná nemoc,…)
pokud se nemůže přihlášené dítě pobytu zúčastnit, prosím dejte nám neprodleně vědět,
aby se uvolnilo místo dalším zájemcům
zbývající částka 2000,-Kč musí být uhrazena nejpozději do 20.10.2018

Těšíme se na vás…

Ranč Na Špici
Podmoklany 4
582 63 Ždírec nad Doubravou

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

