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Pokyny k nástupu 

Prázdniny v sedle na ranči Rovná 2016 

NÁSTUP  

 Děti budou na ranči přijímány v neděli od 16 do 17 hodin. 

UKONČENÍ 

 Sobota končí stravováním snídaní, dítě je možno vyzvednout od 10 do 11 
hodin.  

 V případě potřeby je třeba dohodnout jiný termín individuálně, nejlépe 
předáním lístku při nástupu, případně telefonicky (606 250 146). 

STRAVOVÁNÍ 

 V ceně poukazu je 6 plných penzí, včetně svačiny a druhé večeře. Pokud 
bude mít dítě hlad, může přijít do jídelny a vzít si chleba s pomazánkou.  

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

 V areálu funguje bufet s cukrovinkami, nápoji, suvenýry.  
 Pití se podává ke každému jídlu, dále je k dispozici várnice se šťávou.  

V CENĚ ZAHRNUTO 

 Materiálové vybavení pro všechny činnosti a suvenýr pro každého, ceny 
do soutěží.  

CO VZÍT SEBOU 

 běžné táborové vybavení 
 SPACÁK 
 VLASTNÍ PŘILBU (může být cyklistická) 
 KARTIČKU POJIŠŤOVNY (stačí kopii) 
 GUMÁKY 
 PLÁŠTĚNKU 
 oblečení na celý týden 
 plavky 
 sluneční brýle 
 pokrývku hlavy 
 šátek 
 prostředek na opalování 
 repelent 
 hygienické potřeby 
 ručník 
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 botasky- tenisky 
 baterku na svícení 
 1x bílé tričko a 1x barevné tričko na batikování 
 dítě by mělo mít alespoň dvoje pevné boty, nejen jedny tenisky a jedny 

sandály 
 kapesné 
 blok a psací potřeby 
 KARNEVALOVÁ MASKA 

VEZMĚTE S SEBOU CUCAVÉ BONBÓNY NA BOLESTI V KRKU, FENISTIL 
NA ŠTÍPANCE. VŠECHNY LÉKY, KTERÉ BUDOU VAŠEMU DÍTĚTI ZAKOUPENY, 
BUDEME ÚČTOVAT PŘI PŘEDÁVÁNÍ DÍTĚTE ZPĚT RODIČŮM. DĚKUJEME 
ZA POCHOPENÍ. 

Vítány jsou jakékoliv hudební nástroje, které si děti mohou přivézt.  

CO NEBRAT 

 CENNÉ VĚCI – za ztrátu mobilů, zlata, fotoaparátů nemůžeme ručit. 

 DŮRAZNĚ NEDOPORUČUJEME DÁVAT DĚTEM MOBILNÍ TELEFON! 
K dispozici je číslo na vedoucího turnusu (606 250 146). 

VYBAVENÍ PRO JÍZDU NA KONI 

 vlastní přilba (stačí cyklistická) 
 boty s hladkou podrážkou a podpatkem (třeba starší kozačky) nebo normální 

gumáky  
 elasťáky nebo tepláky 
 kdo má, může si vzít vlastní pomůcky na ježdění 

KONTAKT DO TÁBORA 

 RANCH ROVNÁ, JANKOVICE 8, POŠTA TRAPLICE, 68704 
 Můžete také napsat e-mail: petra.volkova.utb@seznam.cz, rádi dítěti 

předáme. 

Doporučujeme Vám, abyste, pokud dítě nemá úrazovou pojistku, zřídili dítěti 
připojištění na dobu pobytu u koní. Není to drahé a přece jen jede na sportovní 
pobyt. 
 
Samozřejmě jste vítáni kdykoliv před táborem. Přijeďte se podívat, jak to u nás 
vypadá. Rádi Vám zodpovíme Vaše dotazy.  
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NUTNÉ. Nejpozději při předání dítěte je třeba dodat potvrzení lékaře, že se dítě 
může tábora zúčastnit. Toto potvrzení platí 12 měsíců, ale musí být platné ještě 
poslední den pobytu.  Můžete jej použít opakovaně, proto žádáme KOPII!!!. 
Potvrzení se nebude vracet. 
Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte – potvrzené rodiči – datum = datum nástupu 
do tábora – s kopií průkazky pojišťovny, a to z obou stran!! průkazku už dítěti 
nemusíte dávat.  
Plná moc (2x) stačí s podpisem jednoho z rodičů. 
Vyplněnou přihlášku podepsanou oběma rodiči!!! 
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.   
 
Na www.rovna.cz najdete aktuální informace o táborech i o dalších možnostech 
pobytů. S pozdravem Petra Volková 
 

http://www.hipo.cz/

