
Děti, pojďte si zajezdit na koních, zahrajte si na rančery… 

                           hurá do sedel ve stylu WESTERNU 

Letní dětský tábor  
                                    pro děti od 6 do 16  

             INFORMACE A POKYNY 

 
 
 

Ubytování:  
Děti jsou ubytované v podkroví rodinného domu. Disponujeme čtyřmi pokoji, kde děti spí a jednou 
velkou místností, kde probíhají společné aktivity. Součástí je sociální zázemí (WC,  koupelna s vanou a 
sprchou). 

 

Kapacita:     
Omezený počet míst: 24 dětí (4 pokoje pro 6 dětí) 
 

Jak se přihlásit:   
1. Zašlete prosím, závaznou přihlášku na e-mail rancuzelesedmy@seznam.cz 
2. Vyčkejte na potvrzovací e-mail o přijetí dítěte  
3. Uhraďte zálohu ve výši 1.500 Kč a to nejdéle do 14 dní (záloha slouží jako rezervační a 

blokační poplatek). 
Odesláním závazné přihlášky souhlasíte a prohlašujete, že vaše dítě je schopno zúčastnit se tábora, 
je v dobrém zdravotním stavu a netrpí žádným závažným onemocněním, ani infekční chorobou.  
 

Způsob platby: 
1. Převodem na účet č. 3027261028/5500. Do poznámky uveďte jméno účastníka. 
2. Hotově na místě 
3. Fakturou pro zaměstnavatele. 

Úhradu prosíme provést před nástupem dítěte na tábor.  
Zálohu Vám vrátíme v plné výši pouze v případě neočekávané nebo mimořádné situace z naší strany, 
např. při zrušení tábora. Zdravotní problémy, které by se u Vašeho dítěte vyskytly nečekaně těsně 
před nástupem na tábor, budou řešeny individuálně, např. lze pobyt posunout na pozdější termín.  
Snažíme se vyjít Vám maximálně vstříc. 
 

V ceně tábora je zahrnuto:  
- ubytování, stravování, pitný režim 
- 2 x denně jízda na koni 
- zábavný a sportovní program 
- mýdlo, toaletní papír, ručník v koupelně i na WC 

 

Stravování:   snídaně a svačiny studené, obědy a večeře teplé, pitný režim, k dispozici voda,  
šťáva, čaj ve várnicích po celý den, pečivo, zelenina, ovoce.  

Po domluvě připravíme Vašemu dítěti i bezlepkovou a jinou speciální stravu vhodnou pro různé 
druhy potravinových alergií. Jsme ekofarma, většinu potravin připravujeme z vlastních zdrojů, 
dbáme na zdravou bio výživu. 
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Předpokládaný denní program (dle aktuálního počasí) 
Budíček 7.30 hod., ranní rozcvička, snídaně, vodění koní, čištění, sedlání, jízda na koni, ošetření a péče 
o koně, oběd, polední klid, odpolední program (překvapení), celotáborové hry, svačina, koně, večeře, 
večerní program a divadlo, pro jedlíky možnost druhé večeře, večerka ve 22.00 hodin.  
 
Nepříznivého počasí se nebojíme, v místě máme k dispozici klubovnu, krytou jezdeckou  
kruhovou jízdárnu, krytou tělocvičnu ve stodole, krb, hřiště, sportovní pomůcky, stolní hry. 
Podívejte se na táborové fotky na našem blogu: http://cizov-ranc-u-zelene-sedmy.blog.cz 
 

Co s sebou? 
 Kopii karty zdravotní pojišťovny 
 Potvrzení o bezinfekčnosti dítěte (ne starší než 3 dny) 
 Seznam léků, které dítě případně užívá (s popisem dávkování léků a podepsané). U dětí, 

které užívají léky, můžeme na pravidelné užívání na požádání rodičů dohlédnout. 
 Táborové oblečení - vhodný počet tepláků, triček, mikin, ponožek, prádla,  

        nezapomeňte na plavky a pokrývku hlavy kvůli úpalu  
        a dlouhé kalhoty pro jízdu na koni a teplejší oblečení na večer  

 Hygienické a toaletní potřeby – nezapomeňte na opalovací krém, příp. repelent,  
     kapesníky  

 Boty – pevnou, uzavřenou obuv pro bezpečnou jízdu na koni (tenisky), přezůvky,  
       boty do vody (stačí i crocsy), holínky 

 Helmu (stačí cyklistická) 
 Spacák, karimatku, příp. polštářek, noční oblečení 
 Baterku, pláštěnku, může být i malý batůžek 
 Kapesné děti nepotřebují. 

Mobilní telefony u nás dětem ponecháváme pouze v době poledního klidu, zbytek dne tráví ve 
stylu Western.  Nedávejte s sebou dětem cenné předměty, peníze ani kolty...  
a veškeré věci dětem raději podepište. 
 

UPOZORNĚNÍ: Dovolujeme si Vás upozornit, že i přes nejlepší kontrolu a dozor může dojít k 
nepředvídané události či úrazu. Přesto, že jsme pojištěni na úrazy dětí, prosíme, aby děti měly ve 
vlastním zájmu uzavřené i své úrazové pojištění, i když to není podmínkou.  
Akreditovaný zdravotník je v místě k dispozici.  
V závažnějších případech (slepé střevo…) okamžitě informujeme rodiče telefonicky. Pro tyto případy 
je nejbližší nemocnice cca 5 km v Jihlavě.  
 
 

Žádáme rodiče, aby po dobu pobytu u nás své děti nenavštěvovali. 
 
 

Případné dotazy směřujte na p. Renátu Deutscharovou  
                                                              telefonicky: 777 585 038  
                                                              nebo e-mailem: rancuzelenesedmy@seznam.cz 
 

Najdete nás v obci Čížov, 5 km od Jihlavy, směr Znojmo. 

Těšíme se na Vás! 
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