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POKYNY PRO TÁBORY S KOŇMI 2019 

Toto jsou univerzální pokyny pro tábory s koňmi: 

PŘIHLÁŠENÍ 

Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete zaslat elektronicky na email info@equirelax.com nebo 
pomocí facebook.com/equirelax.sk, popř. dodat osobně do Vzdělávacího centra EquiRelax. 

DOBA KONÁNÍ 

Turnus I  

• začíná 15.7. a zákonný zástupce se společně s dítětem dostaví v rozmezí 8:00 až 9:00 hodin 

• končí 20.7. a zákonný zástupce vyzvedne své dítě v rozmezí 15:00 až 17:00 hodin 
 
Turnus II.  

• začíná 22.7. a zákonný zástupce se společně s dítětem dostaví v rozmezí 8:00 až 9:00 hodin 

• končí 27.7. a zákonný zástupce vyzvedne své dítě v rozmezí 15:00 až 17:00 hodin 
 

Turnus III.  

• začíná 12.8. a zákonný zástupce se společně s dítětem dostaví v rozmezí 8:00 až 9:00 hodin 

• končí 17.8. a zákonný zástupce vyzvedne své dítě v rozmezí 15:00 až 17:00 hodin 
 

Turnus IV.  

• začíná 19.8. a zákonný zástupce se společně s dítětem dostaví v rozmezí 8:00 až 9:00 hodin 

• končí 24.8. a zákonný zástupce vyzvedne své dítě v rozmezí 15:00 až 17:00 hodin 

DOPRAVA 

Zajištuje si každý rodič sám. 

Děti přebíráme přímo v areálu Vzdělávacího centra EquiRelax – Oľdza 62, 930 39 Oľdza. 

Režim tábora se řídí Táborovým řádem. 
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INFORMACE O TÁBOŘE 

Každý den zařazujeme dvě teplá jídla, zeleninu a ovoce dle možností.  

Pití se podává ke každému jídlu, PO CELÝ DEN je k dispozici čistá voda a neslazený čaj. 

CENA 

Cena zahrnuje: 

• zdravotnický dozor  

• ubytování v domě 

• 5x denně strava 

• Nonstop pití (voda, čaj) 

• Učební materiály 

• Vzdělávací výcvik s koňmi 

• Odměny a diplomy 

• Informativní SMS o stavu dítěte (každý den) 

POJIŠTĚNÍ 

Zajistěte si pojištění na stornopoplatky u některé pojišťovny. Prosíme, abyste využili možnosti pojištění 
storna tábora (je potřeba pojištění zřídit minimálně 6 týdnů předem). 

Pokud dítě z vážných zdravotních důvodů nemůže na tábor nastoupit, jsou účtované stornopoplatky 
z 80 % proplaceny pojišťovnou (pokud bylo dítě na stornopoplatky připojištěno).  

EquiRelax má sjednáno pojištění odpovědnosti za způsobené škody, tedy za škody zaviněné našimi 
pracovníky. Vzhledem k tomu, že tábor je sportovní aktivita, doporučujeme vlastní úrazové připojištění.  

S SEBOU 

Vlastní jezdecká helma s tříbodovým uchycením. 

Obuv a oblečení vhodné k venkovním aktivitám s koňmi, nejlépe náhradní obuv i oblečení (počítat 
s proměnlivostí počasí). 

Pyžamo, bačkory a oblečení na „doma“. 

Osobní hygiena (zubní kartáček, zubní pasta, ručníky, šampon, sprchový gel). 

Léky (instrukce k podávání léku musí být jasně a zřetelně napsané na papíře se jménem dítěte a 
vlastnoručním podpisem zákonného zástupce). 

Pokrývku hlavy (šátek/kšiltovka) a prostředek na opalování (případně plavky). 
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Tričko bez potisku jednobarevné na „savování“ (I. Turnus červené, II. Turnus modré, III. Turnus zelené, 
IV. Turnus žluté) 

Nedávejte dětem nové oblečení, často si je nepoznají, mladším dětem boty a oblečení podepište. 

Kapesné – vstupy nejsou v ceně tábora (na 6 dní doporučujeme kapesné 10–20 €, které si děti mohou 
uschovat u vedoucího – dejte do podepsané obálky). 

VŠECHNY LÉKY, KTERÉ BUDOU VAŠEMU DÍTĚTI ZAKOUPENY, BUDEME ÚČTOVAT PŘI PŘEDÁVÁNÍ 
DÍTĚTE ZPĚT RODIČŮM. 

DOPORUČENÍ 

Nebrat cenné věci – za ztrátu mobilů, fotoaparátů a jiných cenností NERUČÍME! 

DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME DÁVAT DĚTEM MOBILNÍ TELEFON! K dispozici bude číslo na lektora 
turnusu a můžete s námi být v kontaktu mailem. Mailovou poštu předáme i Vašim dětem. 

Sprej proti bodavému hmyzu a chladící gel po štípnutí bodavým hmyzem. 

PRÁCE S KOŇMI 

Vlastní jezdecká helma s tříbodovým uchycením je podmínkou pro účast! 

Boty s hladkou podrážkou a nízkým podpatkem (nejlépe jezdecká pérka) a holínky do bláta 
(nedoporučujeme módní boty s hladkou podrážkou – nejsou bezpečné!). 

Elasťáky nebo uplé tepláky (nejlépe jezdecké rajtky). 

KONTAKT DO TÁBORA 

Tábor provozuje společnost EquiRelax s. r. o., Ulica Veterná 8760/43, 917 01 Trnava, zapsaná v SK 
Obchodním registru Trnava pod č.j. Sro/44169/T, IČO: 52294846, DIČ: 2120990157, místem konání 
je Vzdělávací centrum EquiRelax na adrese Oľdza 62, 930 39 Oľdza. 

Můžete také napsat na email info@equirelax.com nebo zavolat na +421 948 870 871, vedoucím tábora 
je Nikola Černá. 

NUTNÉ 

Při předání dítěte je třeba dodat podepsaný Táborový řád, Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte, které musí 
být potvrzené rodiči (datum = datum nástupu do tábora). A kopii Potvrzení lékaře o zdravotní 
způsobilosti dítěte (kopie průkazky pojišťovny musí být z obou stran – průkaz pojištěnce už dítěti s sebou 
dávat nemusíte, proto prosím vyplňte a podepište všechny strany). 

 



 

  

 

  www.equirelax.com                           

                          

Pro zahraniční (mimo slovenské) účastníky je nutností uzavření cestovního pojištění na období daného 
turnusu tábora s možným připojištěním na rizikové sporty – aktivity u koní. 

JINÉ 

Návštěvy v táboře nepovažujeme za vhodné. 

Samozřejmě jste vítáni kdykoliv před táborem. Přijeďte se podívat, jak to u nás vypadá. Rádi Vám 
zodpovíme Vaše dotazy.   

Formuláře potvrzení lékaře, potvrzení o bezinfekčnosti a platební podmínky Vám pošleme emailem 
nebo si je můžete stáhnout na našich webových stránkách v sekci „Informace – dokumenty ke stažení“. 


