Milé deti a rodičia,
Opäť sú tu letné prázdniny, čas, kedy každý rodič
rozmýšľa ako deťom prichystať krásny a plnohodnotný program. Pripravili sme
pre Vaše deti POBYTOVÝ letný tábor „Hurá do Sedla“, ktorý je vhodný pre
všetky deti vo veku od 6-16 rokov.
Jedinou podmienkou pre prijatie dieťaťa je
pozitívny vzťah k zvieratkám, koňom a chcieť
zúčastniť sa nášho bláznivo-kreatívneho
programu. Celé dopoludnie sa deti budú
pohybovať v okolí koní a iných zvierat v našej
MINI KONTAKTNEJ FARME. Nasávajú tak
pravú konskú atmosféru. Naučia sa
starostlivosti o zvieratka a kone, akými sú:
čistenie, sedlanie, kúpanie, vodenie a zároveň
vozenie sa na koníkoch.
Pre tých, ktorým ešte nebude stačiť, je tu
možnosť priplatiť si v popoludňajších hodinách
EXTRA jazdecké hodiny. (jazdecká škola
začína v čase od 15:00)
V poobedných hodinách sa deti budú môcť tešiť na skvelé aktivity pripravené
našimi animátormi. Program sa samozrejme bude odvíjať od počasia či už to
budú rôzne športové aktivity, alebo spoločenské hry. Pre mladšie deti budú
pripravené tvorivé dielničky a iné aktivity. Celý poobedný program sa budeme
snažiť prispôsobiť vekovým potrebám detí .
Už teraz sa na Vaše deti teší náš kolektív inštruktorov a animátorov a veríme, že
tomuto letu dáme poriadne zabrať 
Názov denného letného tábora: Hurá do Sedla
Miesto konania: Ranč Nové Sedlo, Cabaj-Čapor časť Fízeš
Cena: 225,00 EUR – CELODENNÝ tábor
Cena zahŕňa: ubytovanie, strava 5x denne , pitný režim, animačný program,
profesionálni jazdeckí inštruktori pre každé dieťa počas tréningu, jazdecké
vybavenie, zdravotná starostlivosť a samozrejme veľa zábavy pri koňoch
a ostatných zvieratách,
Čas nástupu: Nedeľa od 15:00 do 17:00 ukončenie tábora príchod rodičov
Sobota od 09:30 do 11:00
KONTAKT: Ing. Patrícia Šmehýlová , 0903493551
mail: info@rancns.sk

Denný program tábora Ranč Nové Sedlo
Nedeľa
15:00-17:00

Príchod detí, ubytovanie

17:00 – 18:00 zoznámenie sa s vedúcimi a ostatnými deťmi
18:00- 19:00

Večera

19:00-20:00

Osobne voľno s animátormi

20:00-21:00

Zoznamovacia disko

21:00-21:30

Večerná hygiena

21:30

Nočný kľud

Pondelok
07:30- 08:00
08:00-08:30

Budíček , ranná hygiena , ustlanie postelí
Raňajky

08:30 – 10:30 Chvíle strávene v stajni, zoznámenie sa s koňmi a ostatnými zvieratami
10:30 – 11:00 Desiata
11:00 – 13:00 Čistenie koní , jazdenie
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00 Poobedný odpočinok, osobné voľno s animátormi
15:00 – 16:30 Spoločný celotáborový program – športové aktivity, kúpanie sa v bazéne a iné
16:30 – 17:00 Olovrant
17:00- 18:30 Kŕmenie zvierat, schovávanie koní,
18:30- 19:30

Večera

19:30- 21:00
21:00-21:30

Večerný program , táborák
Večerná hygiena

21:30

Nočný kľud

Utorok
07:30- 08:00

Budíček , ranná hygiena , ustlanie postelí

08:00-08:30 Raňajky
08:30 – 10:30 Chvíle strávene v stajni, práca v stajni, jazdenie
10:30 – 11:00 Desiata
11:00 – 13:00 Čistenie koní , jazdenie
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00 Poobedný odpočinok, osobné voľno s animátormi
15:00 – 16:30 Spoločný celotáborový program – workshopy , zábavný program v skupine
16:30 – 17:00 Olovrant
17:00- 18:30 Kŕmenie zvierat, schovávanie koní,
18:30- 19:30 Večera
19:30- 21:00

Večerný program , spoločenské hry

21:00-21:30

Večerná hygiena

21:30

Nočný kľud

Streda
07:30- 08:00
08:00-08:30

Budíček , ranná hygiena , ustlanie postelí
Raňajky

08:30 – 10:30 Chvíle strávene v stajni, čistenie stajne, jazdenie
10:30 – 11:00 Desiata
11:00 – 13:00 Čistenie koní , jazdenie
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00 Poobedný odpočinok, osobné voľno s animátormi
15:00 – 16:30 Spoločný celotáborový program – vychádzka s koňmi , tvorivé dielne ,
16:30 – 17:00 Olovrant
17:00- 18:30 Kŕmenie zvierat, schovávanie koní,
18:30- 19:30

Večera

19:30- 21:00

Večerný program , disco

21:00-21:30

Večerná hygiena

21:30

Nočný kľud

Štvrtok
07:30- 08:00

Budíček , ranná hygiena , ustlanie postelí

08:00-08:30

Raňajky

08:30 – 10:30 Chvíle strávene v stajni, jazdenie
10:30 – 11:00 Desiata
11:00 – 13:00 Čistenie koní , jazdenie
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00 Poobedný odpočinok, osobné voľno s animátormi
15:00 – 16:30 Spoločný celotáborový program – športové aktivity, prednášky o chove koní
16:30 – 17:00 Olovrant
17:00- 18:30 Kŕmenie zvierat, schovávanie koní,
18:30- 19:30

Večera

19:30- 21:00

Večerný program , večerné spoločenské hry,

21:00-21:30

Večerná hygiena

21:30

Nočný kľud

Piatok
07:30- 08:00
08:00-08:30

Budíček , ranná hygiena , ustlanie postelí
Raňajky

08:30 – 10:30 Chvíle strávene v stajni, jazdenie
10:30 – 11:00 Desiata
11:00 – 13:00 Čistenie koní , jazdenie
13:00 – 14:00 Obed
14:00 – 15:00 Poobedný odpočinok, osobné voľno s animátormi
15:00 – 16:30 Spoločný celotáborový program – športové aktivity, súťaže ,výroba masiek
16:30 – 17:00 Olovrant
17:00- 18:30 Kŕmenie zvierat, schovávanie koní,
18:30- 19:30

Večera

19:30- 21:00

Večerný program ,Karneval, vyhodnotenie rančerov,

21:00-21:30

Večerná hygiena

21:30

Nočný kľud

Sobota
07:30- 08:00

Budíček , ranná hygiena , ustlanie postelí

08:00-08:30

Raňajky

08:30 – 09:30 Posledné chvíle strávene s koňmi a s ostatnými zvieratami
09:30 – 11:00 Príchod rodičov

