TÝDENNÍ JEZDECKÉ KURZY 2012
(NÁVRH PODMÍNEK)

Termíny:
8. 7. – 14. 7. 2012
15. 7. – 21. 7. 2012
Cena kurzu:
6.150,( varianta s ubytováním na ubytovně)
6.850,( varianta s ubytováním na zámku – ubytovna )
Cena kurzu zahrnuje ubytování, plnou penzi, jízdu na koni 1x denně,
zajištění programu (ca 1 hod. denně).
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zasláním vyplněné, ZÁVAZNÉ přihlášky účastník
stvrzuje svou účast na jezdeckém kurzu a je mu automaticky vystavena a zaslána
faktura k úhradě celé částky.
Variabilní symbol pro platbu je číslo faktury, kterou obdržíte.
Uzávěrka přihlášek: 2. 7. 2012
Maximální počet účastníků v kurzu: 16 osob.

Rámcový program:
Neděle
příjezd a ubytování 17:00-18:00
večeře
18:00
Pondělí – pátek
výuka, denní program ca 8:30 – 15:00
Sobota
dopolední program, ukončení kurzu obědem
ca 12:30

Více informací:
Denní program:
Snídaně
Stáje
Jízdárna (45 min.)
Stáje
Jízdárna (45 min.)
Ošetření koní
Oběd
Volno
Exkurze
Večeře

7:30 – 8:30
8:30 – 9:00 (příprava koní)
9:00 – 10:00 (1. skupina)
10:00-10:30 (příprava koní)
10:30 – 11:30 (2. skupina)
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30 (exkurze)
17:30

V sobotu vyjížďka do terénu (60 min.)
Exkurze:
Po: Prohlídka areálu hřebčína v Kladrubech
Út: Prohlídka zámku a sbírky kočárů
St: Výlet do Slatiňan, koně (Heřmanův Městec)
Čt: Výlet valníkem přes anglický park Mošnice
Pá: Stáje Selmice, Josefov (Padock), galerie Emila Kotrby
Časový harmonogram a doprovodný program je předběžný.
V průběhu kurzu může být upraven.
Co s sebou?
Je nezbytně nutné mít vlastní řádné jezdecké vybavení a oblečení: jezdecká přilba
s tříbodovým úchytem, jezdecké kalhoty, jezdecké boty nízké s koženými návleky či
jezdecké boty vysoké. Sportovní oblečení – bavlněné pružné oděvy, tričko s dlouhým
rukávem, vhodné jsou jezdecké rukavice.
V okolí je možnost koupání (plavky).
Nutné je potvrzení lékaře, že Váš zdravotní stav Vám umožňuje zúčastnit se
jezdeckého kurzu. Doporučujeme též zdravotní připojištění. Účastníci mladší 18 let se
účastní v doprovodu rodičů, nebo doloží písemný souhlas rodičů se souhlasem účasti
na jezdeckém kurzu.

Těšíme se na Vaši účast!
Přihlášky zasílejte na adresu (lze rovněž e-mailem):
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace
Platba na účet číslo: 43-5917470277/0100 na základě faktury, kterou
z Národního hřebčína obdržíte
(při platbě uvádějte variabilní symbol, který je shodný s číslem faktury, kterou obdržíte)

Bc. Marcela Slavíková, 533 14 Kladruby nad Labem
slavikova@nhkladruby.cz, informace na tel. č.: 466 736 535, 731 159 497

