
Venkovský tábor 

Na venkovském táboře se dítě seznámí s chodem stájí a dvora a aktivně se zapojují do činností souvisejících s jeho 

provozem dle svých možností a schopností: krmení, místování, vyvádění koní do výběhu atd.  

Děti si budou také připravovat koně na vyjížďky tzn., že se naučí koně čistit, sedlat a uzdit.  

Také pro děti připravujeme i jiné aktivity: hry atd.  

Děti přijdou do kontaktu i s jinými hospodářskými a domácími zvířaty (kočky, pes, prasata, králíci, slepice)  

 

Pořadatel: Marková Hana  

Místo konání: Lhoty u Potštejna 3  

 

Termíny:   9.- 13.7.2018 

                16.- 20.7.2018 

                          23.- 27.7.2018 

                          30.- 3.8.2018 

                         6.- 10.8.2018 

                           13.- 17.8.2018 

                           20.- 24.8.2018 

 

Nástupy:  Po- Pá 7.30 -17h  

Příjezd 7 -8h  

Odjezd 16-17h  

 

Kontaktní osoba: Hana Marková , mobil 724 558 375, email: hanka.mark@seznam.cz  

Vedoucí tábora: Lucie Dvořáková  

 

Cena: 2 200kč dítě / 5 dní  

 

V ceně je zahrnuto stravování( 2x svačina+ oběd+ pitný režim po celý den), pojištění,jízda na koni. 

Závaznou přihlášku prosím odevzdávejte nejpozději do 10.6.2018, uhrazení tábora do 25.6. 2018. Placení převodem 

na účet nebo hotově dle dohody.  
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Přihláška na venkovský tábor 

Termín tábora: ……………………………………………………………………………….  

Jméno, Příjmení: ……………………………………………………………………………..  

Datum narození:………………………………………………………………………………..  

Rodné číslo: ………………………………………………………………………………………..  

Zdravotní poj.: …………………………………………………………………………………..  

Bydliště (ulice,č.p., Obec, PSČ) : …………………………………………………………………………………………  

Kontakt (rodiče nebo Jiný zákonný zástupce) ………………………………………………………………………..  

Upozornění na event. zvláštnosti zdrav. stavu ………………………………………………………………………..  

Dítě pravidelně užívá tyto léky ……………………………………………………………………………………..  

Rodiče při podpisu přihlášky potvrzují, že souhlasí s náplní a podmínkami venkovského tábora a že jízda na koni a 

všechny ostatní aktivity spojené s pobytem v přírodě a především s prací kolem koní provádí jejich dítě s jejich 

souhlasem.  

Dítě při nástupu odevzdá též vyplněné potvrzení o bezinfekčnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potvrzení o bezinfekčnosti a Prohlášení 

Toto prohlášení odevzdejte 1. Den konání venkovského tábora s datem ne starším 3 dnů. Bez prohlášení nemůže být 

dítě přijato na tábor.  

 

Prohlášení rodičů  

Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: …………………………………………., které je v mé péči, změnu režimu. Dítě 

nejeví známky akutního onemocnění( průjem, teplota,otevřené kožní afekty apod.) a okresní hygienik ani ošetřující 

lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo do styku s osobami, 

které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno zúčastnit se letního venkovského tábora v termínu 

od………………. do …………………….. .  

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé.  

Dále beru na vědomí, že dítě bude povinno dodržovat veškeré pokyny a nařízení pracovníků tábora, táborový řád a 

související předpisy. Jejich nedodržení může v krajním případě vést k vyloučení z tábora bez nároku na vrácení 

táborového poplatku.  

Svým podpisem také stvrzuji, že beru na vědomí odpovědnost za škody, které mé dítě úmyslně způsobí v době 

pobytu na táboře. V případě finančních nákladů na opravu nebo výměnu takto poškozeného zařízení se zavazuji tuto 

škodu uhradit.  

Souhlasím s případným umístěním fotografie mého dítěte na internetových stránkách provozovatele tábora.  

 

 

Datum: ……………………………… Podpis: ……………………………………..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Táborový řád venkovského tábora 

Chod tábora  

Veškerá ustanovení vedení tábora i rozhodnutí mého vedoucího jsou pro mě závazná a budu se jimi řídit. Stejně tak 

uposlechnu pokyny kteréhokoli dospělého pracovníka tábora a dvora. Dodržím režim dne i denní program a celého 

se ho zúčastním. Bez vědomí a souhlasu svého vedoucího se nevzdálím ze skupiny, ani tábora. Bez povolení 

nevstoupím do soukromích obytných prostor. Šetřím zařízení tábora i vypůjčený materiál. Poškodím-li něco, vždy to 

poctivě ohlásím. Vím, že chod tábora vyžaduje, abych vykonal nějakou práci, kterou mi podle potřeb uloží vedoucí. 

Uloženou práci vykonám pečlivě a rychle, vypůjčené nářadí po práci řádně očistím a vrátím na původní místo. Každý 

úraz a onemocnění ihned ohlásím vedoucímu. 

Jídlo 

Sním vždy všechno jídlo, o které jsem požádal. Pokud se mi nepodaří jídlo dojíst, vysypu je do označených nádob na 

zbytky. Pít budu pouze připravené nápoje, nebo určenou pitnou vodu. 

Čistota  

Zázemí tábora, okolí i sebe budu udržovat v čistotě. Odpadky odhazuji jen do určených pytlů nebo nádob, vhazuji své 

odpadky tam kam patří.  

Chování u koní  

Ke koním se nechovám hrubě. Manipuluji s nimi co nejjemněji a nejslušněji to jde. Upozorní-li mě vedoucí na nějaký 

nedostatek mého přístupu ke koni, pokusím se jej co nejlépe napravit. S koněm jednám tak, abych mu nepůsobil 

bolest a abych se sním nedostal do konfliktu.  

Bezpečnost 

Kolem koní se pohybuji pomalu, neběhám a nekřičím. Při jízdě na koni vždy používám bezpečnostní přilbu a vestu. Ke 

koni přistupuji zepředu a dbám na to, aby o mé přítomnosti věděl.  

 

Seznam potřeb na Venkovský tábor s koňmi  

Dítě vybavte dle aktuálního počasí a předpovědi na konkrétní den.  

Nepříznivé počasí  

Děti by měli mít dostatečně teplé oblečení, aby jim nebyla zima. Pokrývku hlavy pro každé počasí. Máli pršet jsou 

nutné pláštěnky. Pokud je jen troch mokro, vybavte je gumáky.  

Výstroj na ježdění  

Děti potřebují pro jízdu na koni dlouhé kalhoty a pevné boty. Kroksy nebo sandály jsou pro bezpečný pohyb u koní 

naprosto nevyhovující. Nejlepší jsou pevné kotníčkové boty.  

Můžete si vzít vlastní jezdeckou přilbu ( může být i cyklistická) a vestu kterou vám ale, pokud ji nemáte, zapůjčíme. 

Rajtky, chapsy jsou výhodou, nejsou nutné. 


