
V PŘÍPADĚ, ŽE SE TÁBORY NEBUDOU POŘÁDAT Z DŮVODU ZHORŠENÍ EPIDEMIOLOGICKÉ 
SITUACE, BUDOU PLATBY VRÁCENY VPLNÉ VÝŠI UHRAZENÉ ČÁSTKY. 

 

Organizuje: Příroda kolem nás, o. p. s., IČ: 018 69 159, Panská 229, 742 13 Studénka, č.ú.: 
3817394319/0800. 

 

Hlavním tématem tábora je péče o koně a poníky, chov koní a jezdecký výcvik.  

Celý táborový program je veden týmem zkušených lektorů a asistentů. Cílem tábora je naučit 
děti bezpečné manipulaci s tak velkými zvířaty, jako jsou koně, kromě zvládnutí základů 
jezdectví si také osvojit správnou péči o koně a i o ostatní zvířata na statku a v jejich 
přítomnosti celkově poznávat krásy a možnosti přírody.  

Děti se dozví, jak se o koně starat, jak je čistit, co vše koně potřebují ke spokojenému životu. 
Péči o koně si sami vyzkouší, stejně jako nejkrásnější pohled na svět – pohled z koňského 
hřbetu. Každý den je tedy do programu zařazena jízda na koni na lonži, nebo s vodičem v 
kroku, v klusu, případně ve cvalu – podle schopností dětí. Pokročilí jezdci jezdí samostatně 
pod vedením cvičitele. Kromě koní budou mít děti možnost pečovat i o další zvířata na statku 
– oslíka, holandskou kozičku, quessandské ovce, králíky, morčata a kočky.  

Těšit se mohou také na spoustu zajímavých her a poznávání nových kamarádů a kamarádek.  

 

Předpokládaný harmonogram dne:  

07:45 – 08:00  Sraz na Jarošově statku 

08:00 – 08:30 zábavné ranní zahřátí a protažení se zvířatky 

08:30 – 12:00 péče o koně, poníky a další zvířata, svačina, teorie, sedlání a 
uzdění koní, jezdecký výcvik na jízdárně, ošetření koní 

12:00 – 13:30 oběd a odpolední odpočinek  

13:30 – 15:50  hry a soutěže, procházky, tvořivé dílničky, relaxace, zábava 

15:50 – 16:00  předávání dětí zpět rodičům 

 

Program se může přizpůsobit aktuálnímu počasí.  

Většina aktivit bude probíhat ve venkovním areálu Jarošovea statku a v zámeckém parku, 
pro případ nepříznivého počasí máme k dispozici zastřešené venkovní prostory, klubovnu, 
indiánské teepee a menší krytou jízdárnu.  



Termíny táborů:  

Turnus 1 19.-23.7.2021 

Turnus 2 16.-20.8.2021 

Turnus 3 2.-6.8. 2021 

 

Tábor je určen pro děti ve věku 8-15 let, mladší a starší děti po konzultaci s rodiči. Kapacita je 
10 dětí/turnus, aby bylo možné zajistit  individuální přístup lektorů.  

 

Za přihlášené dítě se považuje to, které má podanou přihlášku a zaplacenou nevratnou 
zálohu nebo celou částku. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je možné zaslat na email 
tabory@jarosuvstatek.cz nebo osobně doručit na Jarošův statek. Prohlášení o 
bezinfekčnosti se odevzdává v den nástupu na tábor s datem tohoto dne.  

 

Cena a způsoby platby:  

• Cena za celý pětidenní turnus je 3.800,- Kč, nevratná záloha je 1.000,- Kč.  
• Číslo bankovního účtu: 3817394319/0800.  
• Do zprávy pro příjemce napište JCH, číslo turnusu, jméno a příjmení dítěte  
• Zálohu ve výši 1.000.- Kč prosím zaplaťte co nejdříve, místo je rezervované až po 

připsání platby na účet.  

• Doplatek ve výši 2.800,- Kč nebo celou částku za turnus, zašlete na výše uvedený účet 
nejpozději do 15. ČERVNA pro červencové turnusy a do 15. ČERVENCE pro srpnové 
turnusy.  

• V ceně tábora jsou zahrnuty teplé obědy, program, pitný režim, jízda na koni a 
zapůjčení bezpečnostní vesty a přilby, desinfekce. 

• Minimální počet  dětí v turnusu je 5. V případě nenaplnění se turnus automaticky 
ruší. Informovat o této skutečnosti Vás budeme prostřednictvím našich webových 
stránek, rodičům již přihlášených dětí bude tato informace zaslána e-mailem.  

• V případě zrušení turnusu bude vrácena platba i záloha nebo bude umožněno v 
případě volného místa přehlásit dítě na jiný termín.  
 

 

Stravování: 

• Děti dostanou každý den 1,5 l minerálky nebo čisté vody podle svého výběru. 
• Svačinky si děti nosí svoje.  
• Teplé obědy budou dováženy na statek z blízké restaurace.  
• V případě potřeby můžeme zajistit bezlepkovou stravu.  

 

 

 



 

Co s sebou?  

 

Nádobí 

Přibalte dětem do batůžků talíř, krabičku nebo ešus na polívku a hlavní chod a příbory. 
Nádobí si děti na táboře samy opláchnou a pak je vezmou domů, kde jej můžete ještě 
pořádně umýt. 

Oblečení  

Prosím, zvolte vhodné sportovní oblečení podle aktuálního počasí. Kalhoty by se neměly 
dětem vyhrnovat a neměly by být úplně tenké, nejlepší jsou silnější legíny nebo pružné džíny, 
přiléhavé u kotníků (ne klouzavé šusťáky). Nutná je pokrývka hlavy proti slunci. Přibalte 
dětem na převlečení také tričko, mikinu a tepláky (promoknutí atd.), v horkých dnech jistě 
využijí i plavky. 

 

Boty  

Dítě musí mít na nohou pevnou, uzavřenou obuv (tenisky) kvůli bezpečnosti při jízdě na koni. 
Můžete jim s sebou dát sandály na přezutí, ale na koně musí mít pevné boty, které nepadají. 
V případě deštivého počasí jsou vhodné gumové holínky.  

 

Čisté náhradní oblečení a boty si lze na statku nechat v klubovně na určeném místě po 
celou dobu konání turnusu. Ešusy, talíře, misky a příbory si, prosím, každý den vezměte 
s sebou domů na přemytí. 

 

Další 
Roušku, repelent, opalovací krém, pláštěnku (příp. deštník), pero, blok, papírové 
kapesníky. Vhodná je rovněž vlastní jezdecká nebo cyklistická přilba (není podmínkou, 
zapůjčení je v ceně tábora).  

 

Chování:  

Tábory probíhají v prostředí, kde jsou živá zvířata a v jejich těsné blízkosti. Z důvodu zajištění 
bezpečnosti jak všech dětí, tak zvířat je nezbytné, aby děti poslouchaly instrukce svých 
lektorů a dodržovaly je. Pokud dítě nebude dodržovat instrukce lektorů a asistentů a bude 
se chovat nevhodně, bude na své chování důrazně upozorněno. Při opakovaném porušení 
slušného chování budou informováni rodiče dítěte. Upozorňujeme, že pokud se nevhodné 
chování bude i nadále opakovat, bude dítě z tábora vyloučeno bez možnosti jakékoliv 
náhrady. Za nevhodné chování považujeme kromě nedodržování pokynů instruktorů také 
kouření, požívání alkoholu či jiných omamných látek (v tomto případě je vyloučení z tábora 
okamžité), dále pak vulgární nadávky, slovní nebo fyzické napadání ostatních dětí nebo zvířat 
a jiné nevhodné chování. 

 



 

Důležité:  

První den nástupu dítěte na tábor odevzdejte, prosím:  

• kopii průkazky zdravotní pojišťovny  

• prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti a bezinfekčnosti dítěte (ne starší než 3 
dny)  

Upozornění: dovolujeme si Vás upozornit, že i přes nejlepší kontrolu a dozor může dojít k 
nepředvídané události. Proto prosíme, aby děti měly uzavřené vlastní úrazové pojištění, 
přestože to není podmínkou. Na tábor nedoporučujeme nosit cenné věci (telefon, peníze, 
šperky), za tyto věci neručíme a děti si je musí hlídat samy.  

 
PŘEKÁŽKOU V ÚČASTI NA TÁBOŘE JE AKUTNÍ ONEMOCNĚNÍ NEBO ALERGIE NA ZVÍŘECÍ 
SRST!  

Další informace na email tabory@jarosuvstatek.cz.  

 


