
LETNÍ POBYT

JK Dvůr Nové Zámky s.r.o., Nové zámk
 

Důležité informace: 
 Nástup v pondělí 9:00, o
 Ubytování v pokojích v 
 Stravování 5x denně, pitný režim, ovoce + zelenina, domácí 

kuchyň 
 Počet účastníků 12-14, 

 
Co s sebou: 

 Jezdeckou přilbu (pokud nemáte, stačí přilba na kolo 
 Rajtky nebo vhodné kalhoty na ježdění (tepláky či 
 Perka nebo tenisky s hladkou podrážkou 
 Oblečení na teplo i na zimu
 Přezůvky, gumáky, pláštěnku
 Psací potřeby, zápisník, h
 Kopii kartičky pojišťovny, potvrzení o

 

 

 

LETNÍ POBYT U KONÍ 2021

Dvůr Nové Zámky s.r.o., Nové zámky 3, 784 01 Mladeč,  IČ 22689486

 19. 

    9. 
 

 
 
 

 

 

 

, odjezd v pátek 15:00 
 buňkách nebo v hlavní budově 

Stravování 5x denně, pitný režim, ovoce + zelenina, domácí 

, doporučený věk 7 – 13 let 

Jezdeckou přilbu (pokud nemáte, stačí přilba na kolo ) 
Rajtky nebo vhodné kalhoty na ježdění (tepláky či legíny) 

hladkou podrážkou  
Oblečení na teplo i na zimu, hygienické potřeby, ručník 

, gumáky, pláštěnku, šátek, repelent, kšiltovku, opalovací krém
, hrnek na čaj 

Kopii kartičky pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti ne starší 3 dnů, 

2021 

y 3, 784 01 Mladeč,  IČ 22689486 

19. – 23. 7. 2021    

9. – 13. 8. 2021 

 

šiltovku, opalovací krém 

 menší kapesné 



Vedoucí - instruktorka jezdectví
Hanka Dostálová tel. 606 754 043

 
 

PROGRAM 

 Přivítání účastníků, seznámení s
 Seznamovací hry 
 Veselé ranní rozcvičky 
 Jezdecká  teorie  
 Jízda na pony  
 Základy voltiže 
 Hry 
 Polední klid 
 Výlet po okolí 
 Jízda zručnosti 
 Večerní program 

 
 

Poplatek 5200,- Kč za tábor je třeba uhradit měsíc před nástupem na účet KB Litovel  
4309160297/0100, do poznámky napište jméno dítěte
Informace:  email: info@dvurnovezamky.cz

Fotogalerii naší jezdecké školy z minulých let najdete zde
https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/
https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/Letni_pobyty_u_koni%2C_primestske_tabory_2018/
https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/Je
https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/Letni_pobyt_u_koni_2016/
 

jezdectví:  
tel. 606 754 043 

Přivítání účastníků, seznámení s areálem 

 

Kč za tábor je třeba uhradit měsíc před nástupem na účet KB Litovel  
poznámky napište jméno dítěte 

email: info@dvurnovezamky.cz, MUDr. Andrea Dostálová, tel. 724 234 605

Fotogalerii naší jezdecké školy z minulých let najdete zde: 
https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/ 
https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/Letni_pobyty_u_koni%2C_primestske_tabory_2018/
https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/Jezdecka_skola_DNZ_2016-2017/ 
https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/Letni_pobyt_u_koni_2016/ 

Kč za tábor je třeba uhradit měsíc před nástupem na účet KB Litovel  43-

Andrea Dostálová, tel. 724 234 605 

https://dvurnovezamky.rajce.idnes.cz/Letni_pobyty_u_koni%2C_primestske_tabory_2018/ 


