
 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR U KONÍ 
TERMÍNY: turnus 1) 4.7. - 8.7. 2022          4) 25.7. - 29.7 2022       7) 15.8. - 19.8. 2022 

                         turnus 2) 11.7. - 15.7. 2022     5) 1.8. - 5.8. 2022           8) 22.8. - 26.8.2022 

                         turnus 3) 18.7.- 22.7.2022        6) 8.8. - 12.8. 2022 

Vždy od pondělí do pátku od 8:00 - 16:00  

Pro koho je tábor určený  

Děti a mládež od 7 do 15let. Předchozí zkušenosti s jízdou na koni nejsou podmínkou  

Náplň příměstského tábora  

• ošetřování koní (péče o koně a aktivity s tím spojené)  

• výcvik jezdectví (dle zkušeností)  

• vožení na koních (dle zkušeností)  

• získání základních teoretických znalostí v oblasti péče o koně a jezdectví  

• výlety (procházky) na zajímavá místa  

• koupání   

• opékání párků  

• malování, a různé kreativní činnosti  

• pohybové aktivity, hry  

Nutné vybavení  

• pevná obuv      • kšiltovka nebo šátek  

• dlouhé kalhoty (při jízdě na koni)   • jezdecká nebo cyklistická přilba  

• náhradní oblečení při změně počasí • kartička pojišťovny  

• repelent      • plavky, osuška, boty do vody  

• opalovací krém  

 



Doporučená a jiná upozornění  

• úrazové pojištění  

• chránič páteře, bezpečnostní jezdecká vesta, chapsy  

• jezdec na koni nesmí mít náramky, řetízky a jiné zachytitelné a ostré předměty  

• účastník tábora je povinen řídit se pokyny vedoucího nebo instruktora  

• program se podřizuje počasí (za nepříznivého počasí budeme jezdit v hale) 

• max. kapacita tábora je 10 dětí minimální 5 dětí  

• veškeré aktivity budou přizpůsobeny zdatnosti a věku dětí  

• dohled zajišťují kvalifikované osoby (instruktor jezdectví s akreditací MŠMT, pedagogický dohled) 

Stravování 

 Během tábora bude zajištěno stravování 3x denně. Dopolední a odpolední svačina, oběd. Pitný režim k 

dispozici celý den.  

Cena a způsob platby  

Cena tábora je 3800kč/turnus. Zahrnuje denně jízdu na koni. Oběd, 2x svačina, pitný režim a další program každý 

den. Platba se provádí ve dvou splátkách. První ve výši 1000kč slouží jako nevratná záloha a je nutné ji uhradit při 

odevzdání vyplněné závazné přihlášky. Nejpozději do 31.5. 2022. Druhá 2800kč se uhradí nejpozději první den 

nástupu na tábor.  

Místo konání:  Jezdecká stáj Čertova skalka Klášterec nad Orlicí 

Kontakt a přihlášky  

Miluše Krejsová 

FCB: JS Čertova Skalka 

Email: staj.certovka@seznam.cz 

Tel: 603 525 917  

WWW.jezdeckastaj-cs.cz 

 

 

http://www.jezdeckastaj-cs.cz/

