Dětský tábor se psy 2020
Ranč Na Špici pořádá v období letních prázdnin dětský tábor se psy
(POSLUŠNOST, AGILITY, DOG DANCING)
Místo: Ranč Na Špici se nachází v CHKO Železné hory, na kraji obce Podmoklany
Termíny, nástupy a odjezdy:
1.turnus
2.turnus
3.turnus

5.7. - 11.7.2020
12.7. - 18.7.2020
26.7. – 1.8.2020

Nástup na tábor bude vždy v neděli mezi 15-16 hodinou a odjezd
v sobotu do 10 hodin.

Program a informace:
Jedná se o menší tábor rodinného typu. Na našem táboře budete s pejskem pracovat na základní poslušnosti,
naučíte se či zdokonalíte v Agility a naučíte pejska pár triků z Dog Dancingu. Cvičení s pejsky bude
probíhat 1x nebo 2x za den (dle schopností pejska), ve středu se cvičit nebude (je potřeba nechat pejsky
odpočinout), ale za to se půjde na celodenní výlet i s pejsky. Budete také chodit s pejsky na procházky.
Čeká na vás spousta zábavných her, můžete se těšit na soutěže, celotáborovou hru, koupání, táborák,
diskotéka a další. Závěrem tábora uspořádáme i hobby závody o věcné ceny. Děti budou mít možnost se
také svézt na koni, můžou se starat i o ostatní zvířátka na ranči (kozy, slepice, křepelky) a vyzkouší si i
dojení kozy.
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 či ve vlastním stanu.
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.

Pejsci:
 přijímáme pouze psy, kteří nejsou agresivní,
snesou se s ostatními psy a děti je zvládají !!!
 přijímáme pejsky malých plemen a v každém
věku (kromě bojových plemen a háravých fen)
 střední plemena pouze po předchozí domluvě
 musí mít platná očkování (očkovací průkaz
s sebou)
 protože si pejskové musí přes den i v noci
odpočinout, je potřeba, aby měli svůj prostor,
kde budou mít klid (pokud máte možnost,
vezměte s sebou klec, přepravku, kennelku) a
musí být na tuto odkládačku zvyklý
 menší plemena mohou spát s dětmi ve stanu s podsadou, ale budou ve vlastní kennelce, nebudou zde
na volno
 pokud nebudete mít vlastní přepravku, mohu zapůjčit
 pokud budete chtít, aby Vaše dítě spalo s pejskem na volno, je to možné, ale pouze ve vlastním stanu
 děti zodpovídají za svého psa po celou dobu tábora a udržují po pejskovi pořádek
Toto je tábor bez mobilů a tabletů!!! Porušení této podmínky je důvodem k okamžitému odjezdu z tábora.
Pokud s touto podmínkou nesouhlasíte, ponechte raději místo jinému
táborníkovi.

Cena, slevy 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 25.6.2020
cena zahrnuje: ubytování, stravování, odměny vedoucím, jízdu na
koni, pronájem kotců a překážek, ceny do soutěží a odměny
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 24.4.2020
do 15.5.2020 činí storno poplatek 500,-Kč
do 15.6.2020 činí storno poplatek 1000,-Kč
po 15.6.2020 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

