SDO Brontosauři, z.s.

Pobytový koňský tábor
Doporučený věk: 6 - 18 let
Ubytování: v budově i ve stanech
Počet dětí: 20
Délka: 7 dní, 6 nocí
Nabízíme speciální táborový pobyt zaměřený na koně
- KOŇSKÝ TÁBOR pro děti od 6 do 18 let s minimálními
nebo žádnými zkušenostmi u koní. V tomto specializovaném pobytu budou děti podle věku, vzrůstu a hmotnosti
rozděleny do 2 skupin. Skupina poníci a Skupina koně.
Na tomto pobytu se vše točí především kolem koní.
Děti budou poznávat koně v jeho denním režimu. Naučí se znát jejich životní potřeby, zvyklosti a pravidla ve stádu. Budeme se
učit koně krmit, čistit, uzdit a sedlat. Pod dohledem cvičitelů se budou děti učit základům ježdění, cvičení na madlech a gymnastice na koních. Nácvik správného sedu, rovnováhy a odvahy ke kontaktu s koněm.
Ježdění je prováděno s ohledem na bezpečnost dětí – s vodičem nebo na lonži, aby se děti mohly soustředit na své dovednosti a neměly starost s řízením koně.
Každý den bude maximum času věnováno práci s koněm, ale bude čas i na koupání, různé táborové hry, společenské večery
a karneval s tématem Léto s kovbojem (kovbojkou).
Všechny činnosti i denní režim jsou přizpůsobeny věku a fyzickým schopnostem dětí.
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13. 7. – 19. 7. 2020
20. 7. – 26. 7. 2020
3. 8. – 9. 8. 2020
10. 8. – 16. 8. 2020

cena: 4700,- Kč/dítě/pobyt 1 turnus
Cena při spojení 2 turnusů je zvýhodněná:
cena: 8 900,- Kč/dítě/pobyt 2 turnusy po sobě jdoucí

V ceně je zahrnuto ubytování bez lůžkovin (každé dítě bude mít vlastní spacák, popř. polštářek), celodenní domácí strava
(min. 5x/den), pitný režim, jezdecký výcvik, odborný dohled, táborový program, hry, bazén, trampolína.
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