
    JARNÍ PRÁZDNINY S VÝUKOU JÍZDY NA KONI  

 Rádi vás p řivítáme v termínu vašich jarních prázdnin  

      krom ě 7.- 9.3.2014 (soust ředění s p.Kinclem) 

          nástup vždy v ned ěli, ukon čení v sobotu  

7 dní, 7 lekcí. Pobyt je ur čený pro za čínající a pokro čilé jezdce od 8 - 18 let. Dopl ňkový 
relax program - návšt ěva krytého bazénu .   

Pobyt o jarních prázdninách budeme v ěnovat základním návyk ům a to sed , rovnováha 
a přilnutí,pro zdatn ější práce v terénu. M ůžete se t ěšit i na tréninkový parkur. 

Ubytování:   více lůžkové pokoje s koupelnou a WC v budově penzionu. Lůžkoviny patří 
k výbavě pokoje.  

Strava: celodenní stravování v restauraci   5 x denně, pitný režim, ovoce, teplé obědy i večeře 
- domácí strava. 

Jízda na koni:   7 výukových lekcí, kurz je zaměřen na intenzivní práci s jezdci a každý den 
dopoledne nebo odpoledne společná práce na lonži ,pro náruživé další práce s poníky 

Teoretické lekce:  1 x denně, příprava na ZZVJ. Téma - všeobecná pravidla jezdeckého 
sportu. 

Další aktivity:  sportovní program si zpestříme návštěvou bazénu. Ostatní volný čas vyplníme 
sportovními nebo společenskými hrami.   

Co s sebou:  oblečení na teplo i na zimu, hygienické potřeby, přezůvky, ručník, gumáky, 
pláštěnku, psací potřeby, v případě delších vlasů gumičku, zápisník, hrnek na čaj… 
Jezdeckou přilbu, bezpečnostní jezdeckou vestu, rajtky nebo vhodné kalhoty na ježdění, 
perka nebo tenisky s hladkou podrážkou, chapsy nebo jezdecké boty. Kopii kartičky 
pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 3 dnů. Každý jezdec si zajistí vlastní bi čík. 

Cena jezdeckého kurzu:    3 190,- Kč  

Slevy:   pro klienty, kteří se k nám vrací, poskytujeme věrnostní slevu 3%.  Při slevě 3 % je 
cena 3094,- Kč, sourozenci  5 % sleva 5%. Členové JK 10 % sleva . 

Cena zahrnuje:  jezdecký výcvik s kvalifikovanými cvičiteli, využití jezdecké kryté haly včetně 
vybavení, ubytování v penzionu, vyváženou stravu, celodenní organizovaný program, nonstop 
dozor, vstupné na akce, náklady na dopravu a odměny pro děti.  

Platební podmínky:  každý pobyt musí být uhrazen minimálně 7 dní před nástupem nebo po 
domluvě lze pobyt uhradit v den nástupu. V případě využití slevy nás informujte. Číslo účtu je 
7662334028/5500. Do poznámek pro příjemce napište prosím jméno dítěte a o jaký pobyt se 
jedná.  

Nástup:  neděle do 16.00 hodin, odjezd: sobota v 16.00 hodin. 

Ustájení vlastního kon ě: je v ceně pobytu, včetně sena. Krmení /granule, oves atd/ si každý 
účastník zajišťuje sám, stejně tak i místování boxu. 

Kontakt:  Jana Lahodná, mobil 776 280541,733 390733, jkpegas@jkpegas.cz, www.jkpegas.cz  


