Milí rodiče,
blíží se léto a s ním termín příměstského tábora, na který jste svoje dítě-děti přihlásili.

Letní příměstské tábory – Ranch Oliver
Termíny 2022 TÁBOR U KONÍ :
11.-15.7. , 18.-22.7. , 25.-29.7. , 8.-12.8. , 15.-19.8.
Jezdecký tábor : 4.- 8. 7. 2022
Dovolujeme si zaslat pokyny pro táborníky:
Tábor u koní cena: 3 100 Kč (včetně obědů) , JEZDECKÝ tábor cena : 4 900 Kč
Způsob platby: záloha 1000,- Kč do 30.4. převodem na účet :1829179043/0800
doplatek tábora týden před termínem tábora na účet :1829179043/0800
nebo v den nástupu na tábor v hotovosti oproti dokladu
Při platbách na účet uveďte prosím do poznámky jméno dítěte a turnus tábora.

Co děti čeká:
Tábor U KONÍ
seznámí se se všemi zvířátky na ranči, naučí se o ně starat, vyzkouší si střílení na terč z
luku, lasování, zažijí spoustu legrace při hraní společenských her, naučí se novým
dovednostem a samozřejmostí je jízda na koních.
( Děti jezdí na koních každý den, nicméně upozorňujeme, že se NEJEDNÁ o jezdecký
tábor.) .
Jezdecký tábor
Děti aktivně jezdí a pracují s koňmi ze země (lonž, sblížení s koněm, přirozená
komunikace) každý den.
- Naučí se teoretickou i praktickou část základních dovedností co má každý koňák znát
- Užijí si spoustu legrace při hraní her (nejen s koňmi)

Co s sebou:
pevnou obuv na jízdu na koni , gumáky , tenisky , oblečení vhodné k jízdě na konidlouhé neklouzavé kalhoty, helma – stačí cyklistcká, tričko, mikinu, opalovací krém,
repelent, pláštěnku, pokrývku hlavy, plavky, tričko na pomalování, mohou mít psací
potřeby, sešit, pastelky, oblíbenou hračku . malý batůžek na svačinu a pití
Svačinu vhodnou na horké dny ( ne jogurty a potraviny podléhající rychlé zkáze )
Vezměte s sebou prosím :
- vyplněnou přihlášku včetně všech ostatních námi zaslaných dokumentů
(bezinf.,prohlášení,souhlas s ošetřením,GDPR)
- napište seznam případných léků nebo zdravotních omezení dítěte ( alergie apod. )
- kopii průkazu ZP

Kontakt na nás : 773592323, info@rancholiver.cz , www.rancholiver.cz

Těší se na Vás tým ranče Oliver

