PŘIHLÁŠKA
Příměstské tábory v Jezdeckém areálu Haklovy Dvory, České Budějovice
Pořádá: Stáj Ecola s.r.o, IČ 02923408, Pavla Cihlová, tel.: 603 826 200, e-mail: ecola@seznam.cz
Jméno dítěte:___________________________________ rok nar.:________
Zákonný zástupce (jméno, tel., e-mail) __________________________________________________________

Cena: 3.300,-Kč (druhý sourozenec a držitelé aktivních jezdeckých permanentek 3.000,-Kč)
Termín (zaštrtněte požadované, u dětí ve věku 10-12 let po předchozí konzultaci s pořadatelem):

O 22.-26.7.2019 (děti 8-12 let)

O

12.-16.8.2019 (děti 10-15 let)

Dosavadní praxe u koní a jezdecké zkušenosti (vypište včetně místa absolvování)

V ceně je zahrnuto:
 2x denně výcvik s koňmi ze země či ze sedla, získávání souvisejících znalostí
 Svačina – oběd – svačina, pitný režim
 Zapůjčení helmy a případně vesty nebo páteřáku (doporučujeme vlastní vybavení viz níže)
 Doprovodné materiály, repelenty, opalovací krémy
 Organizace závěrečných závodů, ceny do soutěží
 Fotograf, kvalifikovaný jezdecký instruktor, pomocný personál
Organizace tábora:
Doba pobytu: 8:00 – 17:00 hodin. Orientační program (v závislosti na počasí změna vyhrazena): po příjezdu péče o
koně a související činnosti (krmení, úklid stájí…), teorie…. Svačina…. Aktivity s koňmi (výcvik ze země a na koni)….
Oběd… polední klid…. Praktická část (vybavení koní, jezdců…)…. Svačina…. Aktivity s koňmi (výcvik ze země a na koni),
úklid, odjezd.
V pátek závěrečné závody od cca 13:00 hodin (účast rodinných příslušníků doporučena).
V případě vhodného počasí je součástí tábora i plavení koní v nedalekém rybníce.
Vybavení na tábor:
Uzavřená obuv (např.tenisky), jezdecké vybavení - uzavřené boty bez hrubě strukturované podrážky a bez zapínání na
suchý zip, doporučena vlastní přilba – může být i cyklistická a chránič páteře např.lyžařský, úzké kalhoty či neklouzavé
legíny, tenké neklouzavé rukavice, tričko s rukávem, plavky, ručník, ostatní oblečení podle počasí
Po zaslání přihlášky bude potvrzené místo na táboře a teprve poté prosíme uhradit zálohu ve výši 1.000,-Kč na účet:
264656724/0300. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a PT1 nebo PT2 podle termínu, jako variabilní symbol
vaše telefonní číslo. Cca 2 – 3 týdny před táborem pošleme mailem nástupní list (včetně zdravotních informací,
omezení, GPDR…), který odevzdáte včetně doplatku za tábor v hotovosti první den při nástupu.
STORNO: vrácení zálohy minimálně 2 měsíce předem v plné výši, 50% do pátka před nástupem na tábor. Poté se
záloha nevrací, lze si ale v průběhu tábora vyzvednout obědy nebo za sebe najít náhradu. Pokud dítě v průběhu tábora
onemocní a nebude ho moct dokončit, lze vyzvednou obědy, svačiny a doprovodné materiály.

__________________
Datum

___________________________________________________
podpis zákonného zástupce

