STATEK VOLEVEČ
HIPPICA GYMNASIA s.r.o.

Provozovna Košovice 5
Ing. Lenka Rychlíková – jednatel, tel.: 608479748

PRÁZDNINY NA STATKU VOLEVEČ
Pro děti od 12 let
Termíny:

12.7.-18.7.2020
16.8.-22.8.2020
23.8.-29.8.2020

Cena za osobu je 6.200,- Kč
Poskytujeme slevu na druhého sourozence – 400,- Kč.
V ceně je zahrnuto:
Jízda na koni
Stravování
Ubytování

8 výcvikových hodin, výcvik je přizpůsoben schopnostem jezdců
5x denně, pitný režim zajištěn
6 nocí, v domku se stálým dozorem, (2x4 lůžka, 1x7 lůžek, 1x3 lůžka), koupelny, WC, maringotka

Finanční podmínky:
Cena kurzu je 6.200,- Kč. Uhraďte, prosím, celou částku nebo zálohu 2.000,-Kč bankovním převodem nebo
složenkou. Doplatek vybíráme při nástupu na kurz. Vyplněnou závaznou přihlášku s potvrzením o zaplacení celé
částky nebo zálohy posílejte v nejkratším možném termínu.
Přihlášky:

Platba:

Online formulář
www.statekvolevec.cz (preferujeme tento způsob přihlášení)
Email
statek.volevec@seznam.cz
Adresa
Košovice 5, 25901 Votice
Bankovní spojení
KB – č. konta: 43-6419080297/0100
Jako VARIABILNÍ SYMBOL uvádějte datum narození přihlášeného (např.: 27.6.1998 = 19980627).
Do poznámky pro příjemce platby prosím uveďte jméno přihlášeného.
Možnost vystavení faktury pro vašeho zaměstnavatele.
Nástup je vždy v neděli po 18h, končí se v sobotu po 14h.
Každý účastník musí mít uzavřené úrazové pojištění!

Při nástupu s sebou:
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu (platí celý rok), potvrzení o bezinfekčnosti – nesmí být starší 1 dne, kopii karty
zdravotní pojišťovny.
Povinné vybavení:
Pro pobyt
Pro jízdu na koni

spací pytel nebo přikrývka, popř. polštář, přezuvky, sportovní obuv, dostatek oblečení pro
nepřízeň počasí, pláštěnka, hygienické potřeby, ručník, atd.
lehké holínky nebo botasky s hladkou podrážkou, dlouhé, nejlépe přiléhavé kalhoty (rajtky,
tepláky), triko nebo košili s dlouhým rukávem, povinně jezdecká bezpečnostní přilba – lze
nahradit cyklistickou, bezpečnostní vesta nebo páteřák (lze u nás vypůjčit) a rukavice

Při volné kapacitě je možné dokoupit další výcvikovou hodinu. V případě zájmu mají účastníci možnost se aktivně
seznámit s ošetřováním koní a dalších zvířat. K dispozici je množství knížek a videomateriálů o jezdectví a chovu koní.
Podrobnější informace poskytneme na tel. 608479748 – Ing. Lenka Rychlíková, či 608479743 - Magdaléna Křížová
Poznámka: Výcviková lekce: 30 min. lonž, 50 min. jízdárna, 60 min. terén
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!

