
 

 

  

Dětský tábor – králičí hop 2023 

Ranč Na Špici pořádá již počtvrté tábor s králíčky tzv. „králičí hop“  

Místo: Ranč Na Špici se nachází v CHKO Železné hory, na kraji obce Podmoklany 

Termíny, nástupy a odjezdy:  

1.turnus     2.7. -  8.7.2023 

2.turnus   16.7. – 22.7.2023 

Nástup na tábor bude vždy v neděli mezi 15-16 hodinou a odjezd v sobotu 

mezi 8-9hod.   

Všeobecné informace: 

Jedná se o menší tábor rodinného typu. Na programu bude hopkání s králíčky 

(intenzita hopkání bude přizpůsobena schopnosti králíčka), mazlení, děti se 

dozví i spoustu informací o chovu králíčků, králičím hopu, jak se správně 

starat o králíčka. Na konci tábora budou i malé závody. Dále bude možnost si 

zajezdit na koni (1x za turnus). Děti se také budou starat i o ostatní zvířátka na 

ranči. Na programu bude spousta zábavných her, celotáborová hra, výlet, 

táborák, koupání. Pokud by se chtěl někdo zúčastnit a nemá svého králíčka, je 

možné si králíčka u nás za poplatek půjčit. Letos se také můžete těšit na 

výlet do AQUACENTRA. Cílem tábora je, aby si děti pobyt užily, 

pobavily se, něco nového se naučily, našly nové kamarády a rády se k nám 

vracely. 

Věková hranice: 

Věk od 8 let do 14 let (možnost domluvy)   

Ubytování a strava:  

Ubytování je zajištěno po dvou ve stanech s podsadou. Ubytování pro králíčky je zajištěno ve stanech ve 

svých klecích, takže na ně nebude pršet. Pokud nebudete mít svou klec, bude tu možnost zapůjčit klec za 

poplatek (max. pro 3 králíky). Hygiena je zajištěna v umývárně se sprchovým koutem a teplou vodou. 

Strava z domácí kuchyně je zajištěna 5x denně (2x denně teplé jídlo) včetně pitného režimu po celý den. 



 

 

Co na tábor nebrat: 

 mobil, notebook a tablet 

 cenné věci (nemůžeme ručit za jejich ztrátu) 

 potraviny a sladkosti (z hygienických důvodů) 

děti budou mít k dispozici dostatek jídla i pití 

Prosím o respektování těchto bodů, porušení je 

důvodem k okamžitému odjezdu z tábora. 

 

Cena a pokyny k platbě: 

Celková cena tábora: 6700,- Kč 

 po zaslání závazné přihlášky Vám budou emailem zaslány podklady k uhrazení nevratné zálohy 

2000,-Kč, která je splatná do 7 dnů od rezervace, 

jinak rezervace propadá 

 zbývající částka 4700,-Kč musí být uhrazena 

nejpozději do 15.5.2023  

 cena zahrnuje: ubytování, stravování, odměny 

vedoucím, jízdu na koni, zapůjčení jezdeckého 

vybavení, odměny pro děti 

 cena nezahrnuje: výlet (cca 250,-Kč) 

 zeptejte se svého zaměstnavatele na možnost 

úhrady tábora Vašich dětí a prosím informujte 

mě hned při podání přihlášky, pozdější změny ve fakturaci budou zpoplatněny 

 některé zdravotní pojišťovny dávají příspěvek na tábor 

V případě náhlé neúčasti dítěte na táboře (včetně zdravotních důvodů) Vám bude vrácena pouze částka 

z doplatku, snížená o již vynaložené náklady na pobyt a to takto: 

 nahlášená absence do 45 dnů před začátkem 

bude vráceno 80% z doplatku tj. 3760,-Kč 

 nahlášená absence do 38 dnů před začátkem 

bude vráceno 60% z doplatku tj. 2820,-Kč 

 nahlášená absence do 31 dnů před začátkem 

bude vráceno 40% z doplatku 1880,-Kč 

Od 1.6.2023 již nelze vrátit žádnou částku. 

 

 

Těšíme se na vás… 

Ranč Na Špici   www.rancnaspici.cz   

Podmoklany 4    rancnaspici@seznam.cz 

582 63  Ždírec nad Doubravou +420 724 512 611 

http://www.rancnaspici.cz/

