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Všeobecné informace: 
Objednává se tábor příměstský, nebo pobytový. Je možné sloučit dva po sobě jdoucí turnusy pobytového 
tábora. Příměstský tábor je pětidenní od pondělí do pátku a je s aktivní výukou jízdy na koni, tedy celodenní 
aktivity u koní. Pobytový tábor má program sestavený z více aktivit. Hlavní aktivitou je práce s koněm, další 
aktivity dle denního rozkazu, výlety, hry soutěže, dílny. 
Každé dítě musí mít potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti pro účast na táboře s koňmi a musí mít u 
sebe průkazku zdravotní pojišťovny, nebo při nástupu předá její kopii. V den nástupu na tábor rodiče 
vyplní prohlášení o bezinfekčnosti. Za infekční se považuje též dítě, které má vši, nebo hnidy. Takové dítě 
nebude na tábor přijato. 
Platba se provádí po přihlášení dítěte převodem na účet organizace u ČS 1723004309/0800. Uvádějte 
jméno a příjmení dítěte a turnus /př. Anna Janková 3/. VS není zapotřebí. 
Pouze při přihlášení na poslední chvíli do aktuálně volných termínů, je možné hradit cenu pobytu hotově při 
nástupu. 
Storno poplatky jsou při zrušení pobytu z jakéhokoliv důvodu: 

- 30 dní před nástupem  30% 
- 15 dní před nástupem  50% 
- v den nástupu    100% 
- pokud dítě onemocní, kontaktujte nás, pokusíme se Vám nabídnout náhradní termín

Nástup a ukončení pobytu: 
Příměstský:  Po – Pá. Nástup v pondělí do 8.00 hod., odchod po dohodě mezi 17.00 – 18.00 hod.
Pobytový:  Po – So. Nástup v pondělí nejpozději do 8 hod., odjezd v sobotu nejpozději v 18.00 hod.  
Upozorňujeme rodiče, že pobyt na tomto táboře je fyzicky náročnější a přítomnost koní vyžaduje od dětí 
kázeň a poslušnost při plánovaném výcviku a ošetřování koní. Pokud dítě opakovaně neuposlechne 
pokynu vedoucího, může jej po dohodě s rodiči z tábora vyloučit, nebo zajistit jiný program bez 
přítomnosti koní. Vše v zájmu bezpečnosti dítěte. 
Pokud zákonný zástupce nepodá vedení tábora u přihlášení, nebo nejpozději v den nástupu dítěte na tábor, 
úplnou a pravdivou informaci o zdravotním stavu svého dítěte, nenese provozovatel tábora odpovědnost za 
případné následky a škody způsobené na zdraví tohoto dítěte.  
Povinná výbava: Oblečení starší pro velmi teplé i chladné počasí dle Vašeho uvážení a délky pobytu, 
pláštěnka, kšiltovka-klobouček, gumáky, tenisky, přezůvky do domu, kroksy do vody, plavky, krém na 
opalování, přilba (i na kolo), vlastní lahvička na pití, repelent proti komárům, baterka. V areálu máme 
bazén. Pokud dítě neumí dobře plavat, bude mít nafukovací rukávky, nebo kruh.   
Pro děti s noclehem navíc: osušku, mýdlo v krabičce, zubní kartáček a pastu, šampón, pyžamo, spacák a 
polštářek. Všechny věci podepsané, nebo jinak označené.  
Děti nepotřebuji moc peněz, budou mít vše potřebné. Možnost zakoupení drobného občerstvení v areálu. 
Zvažte, zda má dítě mít na táboře mobil. Pokud ano, nebudeme za něj zodpovídat a nedovolíme jej dítěti 
používat mimo vyhrazenou dobu poledního klidu! Chtěli bychom, aby si děti na táboře od techniky 
odpočinuly. V záhlaví přihlášky nám sdělujete kontakty a my Vám v případě potřeby zavoláme. Pokud se 
bude chtít dítě s Vámi spojit, rádi mu náš mobil zapůjčíme.  

Zodpovědní vedoucí:  Jiří Kohout 603 279 237, Taťána Hornová 722 593 656, e-mail: info@sdo.cz, 
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