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Přihláška na dětský příměstský tábor s koňmi 
 
Osobní informace účastníka tábora – (věk 5-17 let) 
 

☻ Jméno a příjmení……………………………………………………………. 

 

☻ Rodné číslo…………………………………………………………………. 

 

☻ Adresa trvalého bydliště……………………………………………………. 

 

☻ Tel.číslo na rodiče…………………………………………………………… 

 

☻ Emailová adresa rodičů……………………………………………………... 

 

 

Zdravotní stav 
 

☻ Užívá Vaše dítě dlouhodobě nějaké léky?....................................................... 

 

☻ Očkování proti tetanu………………………………………………………… 

 

☻ Je alergické? Pokud ano na co?........................................................................ 

 

☻ Má z něčeho panickou hrůzu?........................................................................... 

 

☻ Stravuje se normálně nebo potřebujete nějaký typ diety?    ............................. 

 

................................................................................................................................ 

 

Zkušenost s koňmi a jinými hospodářskými zvířaty: 
 
 
☻ Už někdy dříve Vaše dítě absolvovalo tábor s koňmi?..................................... 

 

☻ Jaké má jezdecké zkušenosti?........................................................................... 

 

☻ Nějaké jiné zkušenosti či zážitky s koňmi?....................................................... 



Pořadatel příměstského tábora - FARMA ELIÁŠ 
  Svéradice 46, 341 01 Horažďovice  

Renata Eliášová – instruktor jezdectví 

Tel.: 603 216 675                                                                                  

E-mail: konesveradice@seznam.cz                         

www.konesveradice.cz, www.farelli.cz  

 Strana 2 (celkem 2) 2 

 
Termíny táborů: 
 
1. turnus:    9.7. - 13.7.2018 

2. turnus:   6.8. - 10.8.2018 

3. turnus:   13.8. - 17.8.2018 

4. turnus:   20.8. - 24.8.2018 

5. turnus:   27.8. - 31.8.2018 

 

Závazně se přihlašuji na turnus číslo:     ______        od_________     do__________ 
 

Pokud nemáte pro dítě vlastní jezdeckou přilbu a ochrannou vestu, je možné zapůjčit u 

nás za poplatek 50,-Kč/ks na celý týden.   

 

Přihlášky posílejte nejlépe na email: konesveradice@seznam.cz  nebo na adresu :  

Farma Eliáš s.r.o. , Svéradice 46, 341 01 Horažďovice 

 

Cena  je 2.700,- Kč ( vč. DPH) a zahrnuje základní úrazové pojištění, celodenní 

program (8:30 – 16:30 hod) s koňmi i mimokoňské aktivity, stravu ( svačina, oběd, 

svačina, celodenní pitný režim), jízdy na koních, teoretická výuka, veškerý program na 

farmě a také ceny v soutěžích. 

 

Platební podmínky : 
Platby posílejte na účet 268 410 748 / 0300  ( var.s. = rodné číslo dítěte !! )       

 

Nevratná záloha 1.000,- Kč  - uhraďte co nejdříve, tím si rezervujete požadovaný 

termín. Maximální kapacita je 10 dětí ! 

 

Doplatek 1.700,-Kč je nutné zaplatit nejpozději 14 dní před začátkem tábora . 
 

 

 

Děkuji za pochopení, Renata Eliášová -  instruktor jezdectví                                                           

 

 

 

 

 

…………………….  …………………………………………………….. 

Datum     Podpis zákonného zástupce                                                             


