Propozice
Velikonoce u koní v Zooparku Zelčín 2019
Datum: 18.4. 2018 7:00 – 8:00 až 21. 4. 2018 17:00

Adresa: Zelčín 1
276 01 Hořín
okres Mělník

V cenně: ubytování, sociální zázemí, stravování 5x denně + zajištění pitného
režimu, jízda na koních, doprovodné programy
Věk: od 10 let
Ubytování: Ve vytopené třídě- s sebou věci na spaní- spacák, polštář, karimantku
nebo matraci- teplejší oblečení, sociální zařízení se sprchou ve stájích
A teď to nejdůležitější: Ježdění!
Prázdniny u koní budou uzpůsobeny zkušenostem každého účastníka, od úplných
začátečníků až pokročilé jezdce. Naši fjordští koníci zvládnou s dětmi jejich první
kroky na koňském hřbetě, ale také si rádi zacválají na louce, zacvičí nad kavaletami,
skočí nějaký skok a zvládnou i drezurní úlohu. Pro zkušené jezdce tu máme i velkého
koně. Výcvik bude probíhat 2x denně, vždy ráno a odpoledne, v anglických sedlech,
na ohrazené jízdárně. Podíváme se i na vyjížďku do přírody, naučíme se pečovat o
koně i další zvířátka, sedlat, čistit, vodit koníky a mnoho dalšího okolo těchto
úžasných tvorů.
Přibližný denní harmonogram:
Budíček 7:00
Drobná pomoc s ranní péčí o zvířátka zooparku
8:00 Snídaně
9:00 Příprava koní a dopolední bloky ježdění a svačinka
12:00Oběd
do 14:00 polední volno
15:00 Odpolední bloky ježdění
18:30 Večeře
Večerní program- hry
Harmonogram je závislý na počasí.

SEZNAM VĚCÍ:
POVINNÁ VÝBAVA:
- spacák, karimatka (nebo matrace), polštář, případně další věci pro pohodlný
spánek v teple (deka pro případ nouze a podobně)- místnost je vytápěná
horkovzdušnými kamny na dřevo😊
-hrnek na pití
- baterka-svítilna (popř. náhradní baterie)
- prostředky pro osobní a intimní hygienu (kartáček, pasta, mýdlo, hřeben, gumičky
do vlasů, papírové kapesníčky)
- malé kapesné, dle uvážení rodičů (v areálu je možné si zakoupit sladkosti, limonádu
atd.)
-dostatek teplého oblečení -většinu dne budeme trávit při přízni počasí venku
-mikyny min 2x
- několikatery kalhoty pro případ promočení
- teplé ponožky
-čepice
-rukavice
-teplá bunda (plus jedna náhradní pro případ promočení)
- něco teplého na spaní!
- pevná obuv a jedny náhradní boty pro případ promočení
-holinky!
- případně léky, které dítě pravidelně užívá
VYBAVENÍ PRO JÍZDU NA KONI:
POVINNÉ:
-Helma! -jezdecká, případně cyklistická, ve správně padnoucí velikosti-můžeme
zapůjčit
-Jezdecké kalhoty (rajtky), případně postačí úzké dlouhé kalhoty (např. legíny)
z materiálu, který neklouže (vyhněte se umělým hladkým materiálům-nejlepší je
bavlna)- pod ně spodní teplou vrstvu (punčocháče, funkční kalhoty a podobně)
- Jezdecká ochranná vesta !
NEPOVINNÉ:
-jezdecké boty
-Chapsy (kožené návleky na spodní část nohy)-zvyšuje přilnavost k sedlu a koni a
snižuje riziko odření nohou
- případně jezdecké rukavice, podkolenky a další jezdecké vybavení dle svého
uvážení
!!!DŮRAZNĚ PROSÍME: !!!
Dnes nejsou pořizovací ceny těchto pomůcek vysoké (např. v prodejně
Decathlon atd.) a mohou zachránit život vašeho dítěte.

CO URČITĚ NEBRAT:
- mobilní telefony (pokud s sebou dítě bude mít telefon, může ho používat pouze
v době osobního volna)
- tablety, notebooky a další elektroniku
- drahé oblečení, šperky a cenné předměty, velké peněžní částky
Za uvedené předměty nemůžeme nést zodpovědnost.
DŮLEŽITÉ:
Při předávání dítěte budete odevzdávat vyplněné prohlášení pro jízdu na koni,
kartičku pojišťovny (nebo její kopii), pravidelně užívané léky (podepsané včetně
dávkování v originálním balení).

