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Akce „Den u koní“ ranch U rezavé studánky – 31. 8. 2019

V ceně tábora je zahrnut oběd formou opečení párků a pitný režim, pojištění, pronájem koní, 
jezdecký výcvik pod vedením zkušeného instruktora, materiál. Upozorňujeme rodiče, že není 
v našich silách měnit jídlo dle chuti dětí, pokud Vaše dítě párek nejí, opeče si pečivo a vybavte ho 
prosím větší svačinou, potravinové alergie pište do přihlášek. Dále je v ceně tábora pedagogický a 
zdravotní dohled a program tábora.
Způsob platby: v hotovosti předem na recepci SEV Hlídka nebo převodem na účet 372604403/0300 , 
VS – číslo přihlášky, do poznámky prosím uveďte jméno dítěte a tábor u koní. Platbu prosím uhraďte 
nejpozději 28. 8. 2019.

Program začíná ráno v 08,00 hod. a končí v 16,00 hod. 
Náplň tábora: je zaměřený na pobyt na farmě s koňmi, celý den strávíme venku u zvířat

Vybavení na tábor: pohodlné sportovní oblečení podle aktuálního počasí, na jízdu na koni je 
vhodné – sportovní boty s hladší podrážkou (ne pohorky), bavlněné legíny nebo tepláky, batůžek se
svačinou, láhev s pitím vhodná na doplňování během dne, pamlsky pro zvířata. Na akci se budeme 
přepravovat MHD (tramvaj č. 1 na konečnou), z toho důvodu dejte prosím dětem šalinkartu nebo 2
jízdenky na 2 zóny. Pokud je pro vás jednodušší nástup přímo na ranči, dejte prosím tuto informaci 
včas vědět. V tom případě je sraz v 9,15 hodin na místě.                                       

   Hlavní vedoucí příměstského tábora je pedagogický pracovník Úseku stanice zájmových    
   činností Zoo Brno + pomocní vedoucí.

Upozornění:
Za cenné věci (mobilní telefony, šperky, fotoaparát atd.) nejsme na táboře schopni převzít plnou
zodpovědnost jak proti případné krádeži, tak proti ztrátě nebo poničení. Proto nedoporučujeme
dětem tyto předměty v době akce dávat.

Zákonný zástupce dítěte je povinen se seznámit s Vnitřním řádem Zoo Brno.

Organizační pokyny:
Vyplněnou přihlášku + přílohy odevzdáte v den nástupu v 8.00 hod. na recepci SEV Hlídka.

Režim dne:

7:45 – 8:00 hodin – sraz dětí na recepci SEV Hlídka

8:00 – 9:15 hodin – přesun na ranch

9:15 – 14:30 hodin – program u koní

14:30 – 15:45 hodin – přesun zpět na Hlídku

15:45 – 16:00 hodin – příchod dětí na Hlídku, předání rodičům

Program na ranči:

Děti se naučí koně připravit k jízdě – samostatně ho vyčistí, nasedlají  a nauzdí.  Absolvují  jízdu na

jízdárně s výcvikem podle pokročilosti.  Po jízdě se  o  koně opět postarají  a  odmění  je  pamlskem.

K obědu rozděláme oheň a opečeme párky.  Po obědě nás čekají  ostatní zvířátka na farmě, hry a

soutěže.

S sebou dejte prosím dětem kopii kartičky zdravotní pojišťovny!!!

Veškeré tiskopisy stačí odevzdat při příchodu na akci.

Kontakt na vedoucí akce: musilova@zoobrno.cz, 727915876.
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