PROPOZICE
Cirkusového soustředění 2018
Cílová





skupina
Věk:
12-99let, mladší a starší po domluvě
Koně: bez omezení
Účastník musí být schopný postarat o sebe a svého koně samostatně nebo s malou pomocí.
Je možné zúčastnit se i bez koně jen jako divák nebo doprovod. I tak prosím pošlete přihlášku předem.

Organizace a program

Večer: teorie, krátké zamyšlení pro příští den
povídání jak dlouho se nám bude chtít

Ráno: soustředěná práce
práce ze země, cirkusové kousky, gymnastika

Dopoledne:
různý program s koňmi i bez nich – cvičení pro jezdce, krátké jezdecké hodiny, hry

Klid po obědě: volno, odpočinek, možnost promítání odborných videí a dokumentů

Odpoledne:
zážitková část dne – teorii a ranní práci si zažijete v různých hrách a složitých situacích
práce v terénu, soutěže, hry, nezvyklé situace
Termín a místo

Termín: 29.7.-5.8.2018

Místo: Hůrecký dvůr, okr. Rakovník, Hředle u Krušovic, č.p. 25. Přesné místo na mapě:
http://mapy.cz/zakladni?x=13.7538349&y=50.1868763&z=17&source=firm&id=12908488

Příjezd: v neděli 29.7. 2018 po 12:00 hodině

Odjezd:v neděli 5.8. 2018 kdykoli během dne

Ani na jednu neděli není připravený program, jsou určeny pro zabydlení, popř. zabalení. Program začíná
v neděli večer a končí v sobotu odpoledne.

Pozdější nástup nebo dřívější odjezd je možný, ale dejte nám o něm prosím vědět co
nejdříve. Účastník v takovém případě nemá nárok na slevu ani náhradu programu.
Ubytování a strava

Ubytování je možné:
◦ na statku ve společné noclehárně (tělocvičně)
◦ na louce u koní ve vlastních stanech
◦ na louce u koní v historickém domečku
◦ kdekoli jinde na statku budete chtít a vejdete se:)

Hygiena:
◦ Na louce u koní je kadibudka a velký barel s užitkovou vodou pro koně a na umytí rukou.
◦ Ve statku je k dispozici koupelna. Prosím, udržujte pořádek, bude nás hodně :)

Na louce je k dispozici tee-pee a historické stany jako klubovna a sedlovna.

Strava:
◦ minimálně třikrát denně, svačiny se rozdávají ráno a je na účastnících, jak s nimi naloží
◦ Jíst chodíme většinou do statku.
◦ Začínáme nedělní večeří a končíme nedělní snídaní.
◦ Speciální diety a alergie na potraviny prosím nezapomeňte vyplnit do přihlášky!
Ustájení

Koně mají k dispozici malé boxy ve statku nebo výběhy s přístřeškem na louce. Koně, kteří se znají,
mohou být spolu, ostatní budou odděleni tak, aby na ostatní koně viděli, ale dělil je „kopající“ ohradník.

V ceně je neomezené množství sena i vody. Jádro nebo granule vezměte prosím vlastní.

Krmení, kydání a sbírání bobků v ceně není, každý účastník musí být schopný postarat se o svého koně.
Přihlášení

Vyplněnou přihlášku odevzdejte co nejdříve, nejpozději do 31. března 2018. Můžete ji předat
osobně Hance Neugebauer, poslat mailem na adresu dvur@hurecko.cz nebo poštou na adresu:
Hana Neugebauer
Hředle 25
270 08 Hředle

Dotazník odevzdejte spolu s přihláškou. Vyplnění dotazníku není povinné, ale může to Vám i koni
usnadnit minimálně první dny. Zvláště pokud jedete poprvé.

Pokud se po přihlášení nebudete moci z vážných zdravotních důvodů soustředění zúčastnit, oznamte to
prosím co nejrychleji. Pouze v tomto případě Vám bude vrácena částka za pobyt. V ostatních případech
(pozdější nástup, dřívější odjezd) se částka nevrací. Ale můžete za sebe najít náhradu.
Ceny a platby
• Cena: 5.500,- Kč účastník s koněm

Pokud uhradíte částku do 30.4. 2016, je cena soustředění jen 5.000,- Kč.
2.000,- Kč divák nebo doprovod

Pro úhradu použijte:
a) bankovní převod na účet: 2300827949/2010, do poznámky uveďte jméno přihlášeného.
b) placení v hotovosti
Teprve po připsání částky na účet je Vaše místo rezervováno, do té doby Vás může kdokoli předběhnout!
Počet míst je značně omezen, abychom se mohli všem účastníkům poctivě věnovat.
Kontakt

Mail:

Tel.:

Web:

ferstova.hana@gmail.com nebo dvur@hurecko.cz
775 979 006 (Hanka Neugebauer)
http://dvur.hurecko.cz/ v sekci akce

Doklady
• Při předávání nezletilého účastníka je potřeba předat i kopii kartičky pojišťovny (prosím ne originály).
• Nezapomeňte s sebou vzít průkaz Vašeho koně nebo poníka, ve kterém má zapsaná všechna
očkování i platný rozbor krve.
U nezletilých účastníků si vyhrazujeme právo vrátit dítě předčasně rodičům, pokud nebude schopno
dodržovat základní hygienické návyky nebo bezpečnostní pokyny! (Naštěstí jsme toto právo ještě nikdy
nemuseli využít:)

