KONTAKTY

PRÁZDNINY KOŇMO 2016
MISKOVICE U KUTNÉ HORY

pobytový tábor

Tábory pořádáme už 22 let.

pro děti od 6 let

www.diteakun.cz

PŘÍMĚSTSKÝ tábor
pro děti od 5 let

Zúčastnit se mohou děti, jak úplní začátečníci v jízdě na koni, tak
i pokročilí a i jezdci s licencí nebo s vlastním koněm (zajistíme
ustájení).
Ceny týdenních kurzů:
KURZ A – pro začátečníky a mírně pokročilé
KURZ B – pro pokročilé

V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím kontaktujte.
Ing. Ivana Hudcová: 602 525 379
kancelář: 327 515 843
e-mail: diteakun@seznam.cz

KURZ A
POBYTOVÝ

KURZ B
POBYTOVÝ

PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR

Denní pobyty pro děti, vždy od pondělí do pátku, se spaním
doma.

pro
začátečníky
a mírně
pokročilé

kombinovaný

pro
začátečníky
i pokročilé

Cena pobytu:
1. do 13.30 hodin....................................................... 390,– Kč
(od 8.00 do 13.30, přesnídávka, oběd)

KOMBI
BaA

KOMBI
BaA

x

A

x

11.–15.7.

2. do 16.00 hodin....................................................... 490,– Kč
(od 8.00 do 16.00, přesnídávka, oběd, svačina)

10.–16.7.
17.–23.7.

A

x

18.–22.7.

24.–30.7.

A

x

25.–29.7.

7.–13.8.

KOMBI
BaA

KOMBI
BaA

8.–12.8.

14.–20.8.

A

x

15.–19.8.

21.–27.8.

A

x

22. –26.8.

TERMÍNY
3900 Kč
5300 Kč
3.–9. 7.

pro pokročilé
i začátečníky

3. do 17.00 hodin....................................................... 540,– Kč
(od 8.00 do 17.00, přesnídávka, oběd, svačina)
Pokud Vám dané časy nebudou vyhovovat, je možné se
domluvit individuálně.
O děti se v průběhu tábora bude starat kvalifikovaný tým
vedoucích – pedagogové, zdravotníci, cvičitelé jízdy na koni,
výtvarníci a další.
Těšíme se na Vás.

PROGRAM
– základem všech kurzů je kvalitní jezdecká výuka
– péče o koně a další zvířata – teoretická výchova i praxe
– téma celotáborové hry – Zvířata na statku a přírodě
– soutěže, hry, táboráky, výtvarné aktivity a mnoho dalšího

Další nabídka:
–
individuální výcvikové lekce pro děti a dospělé, úplné
začátečníky i pokročilé
– vyjíždky na koni do přírody s asistencí i pro úplné začátečníky

