PRÁZDNINY NA STATKU VOLEVEČ
Pro děti od 10 let
Termín:

6. turnus:

15.8.-21.8.2021

Přihlášky:

Online formulář:

www.statekvolevec.cz/kurzy/letni/

Platba:

Celková částka:
6.900,- Kč
(Sleva na druhého sourozence – 400,- Kč)
Záloha:
2.000,- Kč
Číslo účtu:
43-6419080297/0100 (Komerční banka)
Variabilní symbol:
Datum narození přihlášeného (např.: 27.6.2006 = 27062006)
Do poznámky pro příjemce platby prosíme uveďte jméno přihlášeného.
Možnost vystavení faktury pro vašeho zaměstnavatele.

Podmínky:

Zálohu 2000 Kč nebo celou částku za kurz uhraďte nejpozději do 30 dnů od odeslání přihlášky.
Doplatek lze uhradit při nástupu nebo jej pošlete na účet nejpozději týden před zahájením kurzu.
V případě zrušení kurzu kvůli aktuálním vládním nařízením budou peníze navráceny v plné výši.
V případě ukončení kurzu dříve z důvodu nemoci se částka vrací dle počtu neodježděných hodin.

Kontakt:

Telefon:
Email:
Adresa:

Při nástupu s sebou:

608 479 743 – Magdaléna Křížová
608 479 748 – Ing. Lenka Rychlíková
statek.volevec@seznam.cz
Košovice 5, 259 01 Votice
Lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte (platí celý rok)
Potvrzení o bezinfekčnosti – nesmí být starší než 1 den
Kopii karty zdravotní pojišťovny
Potvrzení spojené s Covid-19 (dle aktuální situace a nařízení)
Nástup je vždy v neděli od 18h, končí se v sobotu po 14h.
Každý účastník musí mít uzavřené úrazové pojištění!

V ceně je zahrnuto:
Jízda na koni
Stravování
Ubytování
Poznámka:
Povinné vybavení:
Pro jízdu na koni:

Pro pobyt:

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
Výcviková lekce: 30 min. lonž, 50 min. jízdárna, 60 min. terén
Při volné kapacitě je možné dokoupit další výcvikovou hodinu v hodnotě 500 Kč.
jezdecká bezpečnostní přilba – povinně! (lze u nás zdarma vypůjčit)
bezpečnostní vesta nebo páteřák – povinně! (lze u nás zdarma vypůjčit)
Úleva od bezpečnostní vesty nebo páteřáku pouze s písemným souhlasem rodičů!
jezdecké boty, perka nebo boty s hladkou a úzkou podrážkou (zvýšený kotník, chelsea boty)
minichaps nebo podkolenky
jezdecké rajtky nebo dlouhé přiléhavé kalhoty (silnější pružné legíny)
jezdecké rukavice, triko nebo košile s dlouhým rukávem
spací pytel nebo přikrývka, popř. polštář, přezuvky, sportovní obuv, dostatek oblečení pro
nepřízeň počasí, pláštěnka, hygienické potřeby, ručník atd.

V případě zájmu mají účastníci možnost se aktivně seznámit s ošetřováním koní a dalších zvířat.
K dispozici je i množství knížek a videomateriálů o jezdectví a chovu koní.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU!
Hippica gymnasia s.r.o., Křížkovského 2732/1, 130 00 Praha 3, IČO: 29032725, jednatel – Ing. Lenka Rychlíková
Provozovna: Košovice 5, 259 01 Votice

