Letné tábory 2018

Občianske združenie Zlatý Hucul
Zlatná na Ostrove

Vaše deti pozýva na

Letný jazdecký tábor na farme a v prírode

Vážení priatelia,

po ďalšom úspešnom ročníku táborov a pozitívnych ohlasoch účastníkov Vám aj tento rok
ponúkame Letné jazdecké tábory na farme a v prírode v prekrásnom prostredí dunajskej prírody
na Veľkolélskom ostrove.

Vítané sú deti bez skúseností ako aj skúsení jazdci, ktorí ovládajú ľahký klus v teréne a cval na
jazdiarni. Jazdecké trasy vedú po Veľkolélskom ostrove, ktorý je lemovaný z jednej strany
Dunajom a z druhej strany mohutným riečnym ramenom. K dispozícií je 7 koní, detí budú
rozdelené do skupín podľa skúseností pod dohľadom inštruktoriek.

Darujte svojím deťom krásne prázdniny a nezabudnuteľný zážitok.

Program:
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- výuka základov jazdenia

- starostlivosť o kone (napr. zapletanie hrivy)

- dojenie kravy

- vychádzky po dunajskom ostrove na koni aj pešo

- kúpanie, člnkovanie okolo ostrova

- pozorovanie vodného vtáctva

- streľba z luku, ryžovanie zlata v Dunaji

- mini zoo a farma (skoro všetky druhy domácich zvierat - kozy, kravy, ovce, somáre, hydina,
králiky ...)

Záväzné prihlásenie platí po zaplatení zálohy 50 % na účet združenia:
SK1283300000002600513714

strava (5x denne + pitný režim), ubytovanie (v rodinnom dome), program, poistenie (úrazové,
batožina, zodpovednosť za škodu)
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Doprava:individuálna

Veková hranica:od 9 rokov

Pred začatím turnusov letného tábora je po dohode možnosť absolvovať 30 minút ukážkovej
jazdy na koni.

Zlatý Hucul ponúka možnosti celoročného jazdenia, víkendových pobytov a táborov a aj
pastevné ustajnenie Vašich koní. Možnosť vytvorenia programu a ponuky pre skupiny a firmy
podľa individuálnych požiadaviek v termínoch celoročne podľa dohody.

Prihlasujte sa telefonicky alebo mailom, nie poštou na:
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info@zlatyhucul.s k, 0948 104 665

Kontakt a viac informácii získate na:

info@zlatyhucul.sk , www.zlatyhucul.sk , www.facebook.com/zlaty.hucul ,

Akceptujeme iba prihlášky a dotazník zaslané až po telefonickej resp. mailovej
komunikácií.

Prihláška

Dotazník
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