Informace o táboře + seznam doporučených věcí
Informace o táboře
Letní dětské tábory probíhající pravidelně v areálu Pegas Děpoltovice
jsou zaměřeny především na koně a jezdectví, samozřejmostí jsou ale i
táborové hry, výlet a další aktivity. Následující řádky jsou věnovány
zájemcům o tábor a především rodičům či zákonným zástupcům
přihlášených dětí. Tábor je určen především dětem ve věku od 6 do 16 let
(jiné dohodou).
• UBYTOVÁNÍ A ORGANIZACE: Děti jsou ubytovány ve vícelůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením v budově penzionu, který se nachází
přímo v areálu. Vedoucí tábora jsou ubytováni společně s dětmi a jsou jim
k dispozici 24 hodin denně. Kapacita turnusu je 20 dětí.
• STRAVOVÁNÍ pětkrát denně (snídaně/svačina/oběd/svačina/večeře), pitný
režim zajištěn nonstop.
• VÝCVIK NA KONÍCH bude probíhat obvykle 2x denně - jednou v terénu a
jednou na jízdárně, pod vedením zkušených trenérů a licentovaných cvičitelů.
V případě speciálního výcviku (skoky a jiné) výjimečně jedenkrát denně vzhledem k náročnosti tréninku. Děti budou rozděleny do družstev dle dovedností.
V nepřízni počasí slouží k výcviku krytá hala. K výuce jízdy na koni jsou
používáni hodní a zkušení koně a pony, zvyklí na práci s dětmi.
• DOPROVODNÝ PROGRAM bude zajištěn vedoucími tábora prostřednictvím
her, soutěží atp. Dále je v areálu k dispozici trampolína, bazén, menší dětské
hřiště, pingpongový stůl a společenská místnost. Děti také přijdou do styku
s domácími zvířaty, jako jsou ovce, kozy, morčata a psi a naučí se péči o ně.
• Součástí tábora je také CELODENNÍ VÝLET (např. Karlovy Vary, hrad Loket,
rozhledna Krásná a další – dle domluvy s vedoucími). K transportu využíváme
vozy VW Transporter, řidiči jsou Helena Lahodná, Jana Lahodná – B, BE; Helena
Lahodná ml.- B, BE, C, CE vč. profesního průkazu způsobilosti. V případě
potřeby využíváme autobus či vlak.
• Pro PŘIHLÁŠENÍ dítěte zašlete vyplněnou přihlášku na uvedený kontaktní
email, kterou zpětně potvrdíme. Následně je třeba uhradit zálohu do uvedeného
stanoveného termínu. Několik dní před zahájením tábora budeme kontaktovat
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zákonné zástupce s připomenutím nástupu na tábor a nejdůležitějších informací.
Platba celé částky bude zkontrolována/doplacena na místě po doložení dokladu o
zaplacení.
• NÁSTUP NA TÁBOR je mezi 9. a 12. hodinou přímo v penzionu Pegasu. Po
předchozí domluvě možno i individuálně dle potřeby. Při nástupu dítěte odevzdá
zákonný zástupce vedoucím tábora:
KARTIČKU POJIŠTĚNCE ČI JEJÍ KOPII
PODEPSANOU PŘIHLÁŠKU
NÁSTUPNÍ LIST DÍTĚTĚ
POTRVRZENÍ O ZDRAVOTN Í ZPŮSOBILOSTI
Zdravotní posudek vystaví lékař – nutné zmínit a doposudku uvést, že
se jedná o DLT s koňskou tématikou, vč.jízdy na koni. V příapdě
potřeby je možno doposlat vzor posudku mailem.
UŽÍVÁNÉ LÉKY VČETNĚ DÁVKOVÁNÍ
DOKLAD O ZAPLACENÍ ZÁLOHY/CELÉ ČÁSTKY (poslední díl
poukázky typu A, potvrzení o bankovním převodu apod.)
• Tábor bude UKONČEN formou závěrečné jízdy zručnosti s vyhlášením
celotáborové hry popřípadě dalších soutěží. O přesném časovém harmonogramu
posledního táborového dne budeme informovat při nástupu na tábor i písemně na
uvedené kontaktní údaje.
• V průběhu tábora budou uveřejňovány fotografie pořízené během každého dne na
stránkách www.jkpegas.cz a na FB stránkách Pegas Děpoltovice, kde můžete naše
aktivity pravidelně sledovat.

• KONTAKTNÍ ÚDAJE pro zasílání pohledů či dopisů jsou:
JK Pegas Děpoltovice – TÁBOR
Děpoltovice 1
362 25
Tel. číslo na vedoucí tábora (Šárka Lienertová): 731 329 905
Tel. číslo na provozovatelku areálu pí. H. Lahodnou: 776 280 541
Email určený pro účastníky tábora/zájemce: tabory@jkpegas.cz
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• V ceně tábora zahrnuto: ubytování, stravování, celodenní výlet,
výcvik na koních a doprovodné aktivity.
CENA tábora pro letošní rok je stanovena na 5

990 Kč.

ZÁLOHA činí 2 000 Kč a je splatná do 1.6.2017 na bankovní účet číslo:
7662334001/5500.
Jako variabilní symbol uveďte poslední čtyřčíslí rodného čísla dítěte (např.
995712/6543 – uvedu variabilní symbol 6543). Bez uvedení variabilního
symbolu není možné platbu identifikovat!
Podléhá storno podmínkám - je tedy nevratná. V případě neúčasti je ale možno
využít jiného termínu tábora, popřípadě je možno zajistit za sebe náhradníka.
DOPLATEK – tj. 3 990 Kč je možný také převodem na účet (v tom případě je
nutné předložit doklad o zaplacení – viz výše) či hotově na místě.

Pořadatel si vyhrazuje právo vyloučení z tábora bez možnosti
náhrady v případě hrubého porušení táborového řádu. V takovém
případě je zákonný zástupce povinen zajistit odvoz táborníka na
vlastní náklady. Jedná se např. o přechovávání a požívání
návykových látek, šikanu atd.

3

SEZNAM DOPORUČENÝCH VĚCÍ
OBLEČENÍ dle úvahy a délky pobytu. Počítejte i s nepřízní počasí. Rozhodně nezapomeňte:
•
•
•
•

nepromokavou bundu či pláštěnku
oblečení vhodné do přírody, na sportovní aktivity i do stáje – počítejte s tím, že
se dítě zamaže
plavky, pokrývku hlavy
pyžamo

•
•
•
•

minimálně dvoje pevné boty na běhání, do lesa, na výlet atp.
sandále či nazouváky k bazénu
gumáky
přezůvky na penzion

OBUV:

HYGIENICKÉ POTŘEBY včetně ručníku, osušky, opalovacího krému a repelentu.
NA KONĚ:
•
•
•
•

přilba (může být i cyklistická) – v případě potřeby zapůjčíme
jezdecké boty, minichaps nebo pevné kotníčkové boty s malým jazykem
(riziko uvíznutí nohy ve třmenu při pádu)
podkolenky
rajtky nebo přiléhavé kalhoty (legíny) z nesyntetického a neklouzavého
materiálu

OSTATNÍ:
•
•
•
•
•
•

Kniha, karty atp. dle uvážení, hudební nástroj, papíry a psací potřeby, pastelky
Šátek (na hry)
Hrneček nebo pevný plastový kelímek
Dopisní papíry, známky
Menší kapesné (možno schovat u vedoucích – v podepsané obálce)
Batoh a uzavíratelná lahev na výlet (ale i na vycházky apod.)

NEBRAT:
• Cennosti, šperky, elektronika, větší finanční hotovost – za tyto věci neručíme!
• Notebooky, tablety
• Sirky, nožíky a jakékoliv ostré nebezpečné předměty

Mobilní telefony dle uvážení – za jejich ztrátu neručíme! Upozorňujeme, že při
pohybu ve stáji a táborových aktivitách je jejich využívání přísně zakázáno (z
důvodu ztrát, poškození atd.).
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