Informace pro rodiče k jezdeckému soustředění –
pořádaného Stájí u Sepíka z.s.
Stáj u Sepíka pořádá jezdecká soustředění formou pobytového nebo příměstského soustředění. Níže naleznete
potřebné informace pro obě formy pobytu:

A.

Pobytová soustředění

1. Příjezd a odjezd:
• Příjezd dětí: neděle 16:30 - 17:30 hod.
• Odjezd: Pátek 16 - 17hod.

Děti budou začínat večeří a končit odpolední
svačinou.

2. Doprava
Dopravu dítěte zajistí jeho zákonní zástupci na své vlastní náklady.
3. Při příjezdu
Účastníci soustředění s koňmi jsou povinni v den nástupu předat pořadateli vyplněné „Prohlášení o zdravotní
způsobilosti účastníka“. Nepředložení tohoto prohlášení je důvodem pro nepřijetí účastníka na soustředění bez
nároku na vrácení zálohy.
V průběhu soustředění důrazně nedoporučujeme používání mobilních telefonů, walkmanů, digitálních přehrávačů
a dalších obdobných zařízení. V případě potřeby je možné volat pořadateli soustředění:
Lucie Robková: 773 581 069
Pořadatel neručí za veškeré cennosti jako např. elektronika, řetízky, prstýnky, náušnice, náramky, popř. jiné šperky
či peníze. Nedoporučujeme dětem dávat jakékoliv cennosti. Pořadatel jezdeckého soustředění doporučuje uzavřít
krátkodobé úrazové pojištění pro případ úrazu přihlášeného účastníka.
4. Cena a způsob platby
▪ Cenu soustředění a její splatnost stanoví vždy provozovatel před vypsáním soustředění. Cena za
soustředění je splatná ve dvou splátkách – záloha a doplatek.
▪ Záloha je splatná při podání přihlášky na jezdecké soustředění. Záloha se vrací pouze v případě, že plátce
této částky zajistí adekvátní náhradu (stejný počet účastníků).
▪ Doplatek úhrady za účast na jezdeckém soustředění se hradí při nástupu dítěte na soustředění
5. Doporučený seznam věcí:
▪ Vhodné oblečení na pobyt venku a ve stanu
(trička, tepláky, kraťasy, spodní prádlo,
ponožky, mikina, bunda)
▪ Oblečení na ježdění (rajtky/legíny, tričko
s dlouhým rukávem, jezdecká nebo jiná, na
ježdění vhodná, obuv)
▪ Jezdecká vesta, přilba – pokud dítě má, jinak
je zde k dispozici k zapůjčení.
▪ Hygienické potřeby + osuška

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Krém na opalování, repelent
Sluneční brýle, klobouk nebo kšiltovka
Boty na ven + holinky
Pláštěnka
Plavky
Spacák a karimatka
Baterka + náhradní baterie
Jídelní miska (ešus), příbor, hrníček
Pastelky nebo fixy + blok na kreslení

▪

Uzlovačka (1m dlouhá kulatá tkanička do
bot)

▪
▪

Sladkosti v přiměřeném množství
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Vybavení dítěte na soustředění je třeba přizpůsobit podmínkám pobytu. Děti se budou naprostou většinu času
pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít starší oděv a počítat s případnou možností jeho poničení, případně
ztráty. Obuv, kterou je dítě na soustředění vybaveno, by měla být pohodlná. Nedávejte dětem zbytečně moc
oblečení a hraček. Veškeré věci doporučujeme podepsat !!!!

B.

Příměstská soustředění

1. Příchod a odchod:
• Příjezd dětí: ráno 8:00 -8:30 hod.
• Odjezd: odpoledne 16 – 16:30 hod.
2. Doprava
Dopravu dítěte zajistí jeho zákonní zástupci na své vlastní náklady.
3. Při příjezdu
Účastníci soustředění s koňmi jsou povinni v den nástupu předat pořadateli vyplněné „Prohlášení o zdravotní
způsobilosti účastníka“. Nepředložení tohoto prohlášení je důvodem pro nepřijetí účastníka na soustředění bez
nároku na vrácení zálohy.
V průběhu soustředění důrazně nedoporučujeme používání mobilních telefonů, walkmanů, digitálních přehrávačů
a dalších obdobných zařízení. V případě potřeby je možné volat pořadateli soustředění:
Lucie Robková: 773 581 069
Pořadatel neručí za veškeré cennosti jako např. elektronika, řetízky, prstýnky, náušnice, náramky, popř. jiné šperky
či peníze. Nedoporučujeme dětem dávat jakékoliv cennosti. Pořadatel jezdeckého soustředění doporučuje uzavřít
krátkodobé úrazové pojištění pro případ úrazu přihlášeného účastníka.
4. Strava
▪ Pitný režim: Děti budou mít k dispozici na pití šťávu a čaj
▪ Svačiny: vlastní (prosíme zabalit nejlépe do plastových nádob)
▪ Oběd: zajištěn
5. Cena a způsob platby
▪ Cenu soustředění a její splatnost stanoví vždy provozovatel před vypsáním soustředění. Cena za soustředění
je splatná ve dvou splátkách – záloha a doplatek.
▪ Záloha je splatná při podání přihlášky na jezdecké soustředění. Záloha se vrací pouze v případě, že plátce této
částky zajistí adekvátní náhradu (stejný počet účastníků).
▪ Doplatek úhrady za účast na jezdeckém soustředění se hradí při nástupu dítěte na soustředění
6. Doporučený seznam věcí:
▪ Vhodné oblečení na pobyt venku
▪ Oblečení na ježdění (rajtky/legíny, tričko s
dlouhým rukávem, jezdecká nebo jiná, na
ježdění vhodná, obuv)

▪
▪
▪

Jezdecká vesta, přilba – pokud dítě má, jinak
je zde k dispozici k zapůjčení.
Krém na opalování, repelent
Sluneční brýle, klobouk nebo kšiltovka

▪
▪

Boty na ven
Pláštěnka a holínky v případě deštivého
počasí (pro případ extrémně nepříznivého
počasí je připraven program v krytých
prostorách)

▪
▪
▪
▪

Plavky + osuška (pro neplavce rukávky nebo
kruh)
Jídelní miska (ešus), příbor, hrníček
Pastelky nebo fixy + blok na kreslení
Kopii kartičky zdravotní pojišťovny

Vybavení dítěte na soustředění je třeba přizpůsobit podmínkám pobytu. Děti se budou naprostou většinu času
pohybovat v přírodě, proto doporučujeme využít starší oděv a počítat s případnou možností jeho poničení,
případně ztráty. Obuv, kterou je dítě na soustředění vybaveno, by měla být pohodlná. Nedávejte dětem
zbytečně moc oblečení a hraček. Veškeré věci doporučujeme podepsat !!!!

