
 

 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S KOŇMI informace 

V době prázdnin   je pro děti předškolního a školního věku připraven celoroční příměstský tábor s koňmi 
v areálu  Andaluziana jezdecká škola. 

Zahrnuje: 

Pěti denní program pro děti školního věku od pondělí do pátku, děti předškolního věku po dohodě. 
Výcvikové lekce jízdy na koni pod vedením kvalifikovaného cvičitele  
Lekci základů voltižního ježdění (cvičení na koni) 
Výuku teorie (jízdy na koni, ošetřování koní, historie koní,...) zábavnou formou 

Zapůjčení veškeré bezpečnostní výstroje jezdce pro jízdu na koni 
Stravu 3x denně (svačina, oběd, svačina) 
Pitný režim po celý den 

Veškeré potřeby pro výtvarnou a tvořivou činnost dětí v době tábora – sklenice + barvy pro malbu na 

sklo, tričko/taška/šátek + barvy na textil, deníček, vlny a korálky pletení náramků 

Nástup dětí do 9.00 hod. 

V první den tábora nutno odevzdat potvrzení o bezinfekčnosti a souhlas s jízdou na koni, focením a 
zpracováním osobních údajů a kopii kartičky zdravotní pojišťovny. Doporučujeme sjednat si pro dítě 
vlastní úrazové pojištění. 
Příjezdy dětí v 8:00  

Odjezdy dětí v 16:00 

Jinak dle dohody s vedoucím tábora. 
Příklad denního programu tábora 

8:00 – 9:45 Program dle rozpisu (ukázka práce na statku,každé dítě má možnost seznámit se sevším co 
ježdění na koni předchází  …) 
9:45 – 10:00 Svačina 

10:00 – 12:00 Program dle rozpisu (jízda na koni, voltižní ježdění, péče o koně, vycházky do okolí…) 
12:00 – 13:00 krmení koní 
13:00 – 14:00 oběd, polední pauza 

Teorie (jízdy na koni, péče o koně, výstroj jezdce a koně, je součástí každodeního výcviku …) 
14:00 – 15:00 Hry (ježdění,lonžování …) 
15:00 – 15:30 Svačina 

Do příjezdu rodičů práce pro šikovné ruce. 
Vybavení dětí: 
Sportovní oděv, sportovní obuv, klobouk nebo kšiltovka. 
S sebou do baťůžku pláštěnku v případě nepříznivého počasí, sluneční brýle, opalovací krém. 
Uzavíratelná nádoba na nápoje – plastová láhev – podepsaná (0,5l). 
Raději obyčejné oblečení a žádné cennosti. Náhradní oblečení ,které si mohou ponechat u nás po dobu 
trvání tábora 

Jezdění na koních: 
Helmy zapůjčíme zdarma. Chcete-li si vzít helmu vlastní třeba i cyklistickou, můžete. Nutná je pevná 
obuv například tenisky, vhodné jsou i gumáky pro menší děti, pokud máte vlastní jezdecké boty - pérka, 
vezměte si je s sebou. K ježdění jsou vhodné přiléhavé kalhoty bez švů, elasťáky nebo tepláky, jezdecké 
kalhoty jsou výhodou. Kdo má, může si vzít vlastní pomůcky na ježdění (jezdecký bičík, rukavice, … ). 
 

Kontaktní osoba:  

Mária Šulíková – tel. + 420 774 094 484                           www.andaluziana.com 

jazdeckaskola.andaluziana@gmail.com 

http://www.andaluziana.com/


 

 

 

Přihláška na tábor 2021 

Jméno a příjmení: _______________________________________________________________ 

Bydliště: _______________________________________________________________________ 

Kontakt na rodiče (zákonného zástupce) v době konání tábora: ___________________________ 

Rodné číslo: ____________________________________________________________________ 

Zdravotní pojišťovna: ____________________________________________________________ 

Trpí dítě nějakou nemocí?  

ANO__________________________________________________________________________ 

NE 

V případě, že trpí dítě nějakou nemocí, jakou? 

Užívá dítě pravidelně léky?  

ANO___________________________________________________________________________ 

NE 

V případě, že dítě pravidelně užívá léky, jaké? 

Cena turnusu je 4 500 Kč 

Banka: 2601897836/2010 FIO BANKA 

Vyberte si vyhovující turnus ,pošlete správu a po potvrzení termínu emailem uhraďte zálohu 2000Kč. 

Uhrazením zálohy se vaše rezervace potvrdí. 

Termín:   mám zájem 

Červenec     Turnus  1.   5.7.     -       9.7.2021  

                      Turnus  2. 12.7.     -     16.7.2021  

                      Turnus  3. 19.7.     -     23.7.2021  

                      Turnus  4. 26.7.     -     30.7.2021  

Srpen           Turnus  5.   2.8.     -       6.8.2021  

                      Turnus  6.   9.8.     -      13.8.2021  

                      Turnus  7. 16.8.     -      20.8.2021  

                      Turnus  8. 23.8.     -      27.8.2021  

 

Kopie kartičky pojišťovny 

Souhlas zákonného zástupce nezletilého 

Potvrzení o bezinfekčnosti.pdf  kontaktní e-mail: závisí od aktuálních opatření pro případ kontroly 

 

 



 

 

Souhlas se spracováním osobních údajů    

Chotouň 25, Chrášťany, 282 01 

 

Turnus___________ 

Jméno a příjmení:________________________________________  

Datum narození :________________________________________  

Adresa trvalého bydliště: __________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________ 

Zákonný zástupce: :_______________________________________________________________ 

E-mail zákonného zástupce:________________________________________________________  

Souhlasím s tím, aby moje dcera/syn absolvoval/a jezdecký tábor Andaluziana. Dále souhlasím s tím, 
aby Andaluziana jezdecká škola, zpracovávala a evidovala mé výše uvedené osobní údaje jakož i 
fotografie z  lekcí / které použije Andaluziana k propagaci a marketingu/poskytnuté v souvislosti 
s účastí na jezdeckém táboře ANDALUZIANA. Svým podpisem stvrzuji, že jsem si vědom/a  a byl/a 
jsem poučena o všech rizicích spojených s jezdeckým sportem, který mé dítě provozuje a beru toto na 
vlastní odpovědnost. Svým podpisem stvrzuji, že mé dítě je zdravotně způsobilé tento sport  
provozovat.  

Kontakt pro veškerou komunikaci : Mária Šulíková +420 774 094 484 

Platba za tábor: záloha 2000 Kč předem při rezervaci, druhá část 2500 Kč před nástupem na tábor 

Převodem na účet č.: 2601 8978 36/2010 

Variabilní číslo : číslo turnusu a rok , zpráva pro příjemce: jméno dítěte.  

Po uhrazení zálohy je rezervace potvrzena. 

 

 

 

 

 

V……………………….. dne:………………………. Podpis: ……………………… 


