Tábor na koni "2021" - Prázdniny v sedle
Ranč Na Špici pořádá již po desáté v období letních prázdnin aktivní týdenní pobyt u koní pro děti.

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

Termíny, nástupy a odjezdy:
1.turnus
2.turnus
3.turnus
4.turnus
5.turnus

4.7. - 10.7.2021
11.7. - 17.7.2021
18.7. - 24.7.2021
25.7. - 31.7.2021
1.8. - 7.8.2021

Nástup na tábor bude v neděli mezi 14-15 hodinou a odjezd v sobotu do 10 hod. Po naplnění těchto turnusů,
otevřeme ještě jeden turnus v srpnu.

Věková hranice: od 6 let do 15 let (možná domluva)
Program a cíl:
Na každý den je připraven podrobný program. Výuka bude probíhat praktickou
i teoretickou formou. Děti se budou učit práci s koněm ze země i ze sedla, čistit
a sedlat. Denně budou jezdit na koni, a to buď na jízdárně, v kruhovce nebo se
půjde na vyjížďku do terénu. Děti budou rozděleny dle pokročilosti jízdy na
koni. Budou probíhat výlety do přírody s koňmi i bez, můžete se těšit na
celodenní výlet, hry, soutěže, celotáborovou hru, koupání, táborák, diskotéka,
proběhne možná i noční hra (ti nejmenší se mohou, ale nemusí účastnit).
Vyzkouší si sedla westernová, anglická i jízdu bez sedla s madly a voltiž.
Závěrem tábora uspořádáme i jezdecké hobby závody o věcné ceny. Děti se
budou moci také starat o ostatní zvířátka na ranči (kozy, slepice). Cílem tábora
je, aby si děti pobyt užily, pobavily se, něco nového se naučily, našly nové kamarády a rády se k nám
vracely.

Naše koně:

Čekají na vás hodný koně plemene Hafling, Quarter a ponička Sandy.

Ubytování a strava:
Ubytování je zajištěno ve stanech s podsadou pod dvou. Hygiena je zajištěna v koupelně, kde je sprchový
kout s teplou vodou. Strava z domácí kuchyně je zajištěna 5x denně (2x teplé jídlo) včetně pitného režimu
po celý den.
Toto je tábor bez mobilů a tabletů!!! Prosím o respektování této podmínky, porušení je důvodem
k okamžitému odjezdu z tábora. Pokud s touto podmínkou nesouhlasíte, ponechte raději místo jinému
táborníkovi.

Cena a pokyny k platbě:
Celková cena tábora: 4990,- Kč








záloha 2000,-Kč jako potvrzení účasti je splatná
do 7 dnů od rezervace, jinak rezervace propadá
zbývající částka 2990,-Kč musí být uhrazena
nejpozději do 25.6.2021
cena zahrnuje: ubytování, stravování, odměny
vedoucím, jízdu na koni, zapůjčení jezdeckého
vybavení, ceny do soutěží a odměny (každý účastník si odveze dárek)
v ceně nejsou zahrnuté výdaje za výlet (max.150,-Kč)
zeptejte se svého zaměstnavatele na možnost úhrady tábora Vašich dětí a prosím informujte mě hned
při podání přihlášky
některé zdravotní pojišťovny dávají příspěvek na tábor







zálohu lze bez udání důvodu vrátit do 23.4.2021
do 17.5.2021 činí storno poplatek 500,-Kč
do 15.6.2021 činí storno poplatek 1000,-Kč
po 15.6.2021 je záloha nevratná s výjimkou lékařského potvrzení
(zlomenina, závažná nemoc,…)
pokud se nemůže přihlášené dítě tábora zúčastnit, prosím dejte nám
neprodleně vědět, aby se uvolnilo místo dalším zájemcům

Těšíme se na vás…
Ranč Na Špici
Podmoklany 4
582 63 Ždírec nad Doubravou

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

