
Ranč Úsobrno

letní tábor 2016
Prázdniny u koní aneb „bez práce, nejsou koláče”

Ranč Úsobrno  pořádá v období letních prázdnin týdenní pobyty u koní . 
 
Místo:  Ranč Úsobrno, Úsobrno78, Úsobrno 679 39 
 
Termíny, nástupy:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nástup na tábor a odjezd bude vždy v neděli mezi  15-17 hodinou a odjezd v sobotu do 10 
hodin. 
 

V případě, že si nejste jisti, že by Vaše dítě tábor i s pobytem přes 
noc zvládlo, je možné se domluvit na příměstském táboře. 

 

Další informace: 
 
Koňský tábor na ranči Úsobrno je menší tábor v rodinném zázemí, který je určen pro 
všechny holky i kluky, kteří mají rádi koně, přírodu a chtějí se něco nového o koních 
naučit. Zúčastnit tábora se mohou jak úplní začátečníci, tak i děti, které na koni už něco 
umí. Na každý den bude pro táborníky připravený program. Děti se budou učit starat 
společně s námi o zvířátka na ranči, jako jsou koně, pejsci a kočičky. 
Naučíme děti základy práce s koňmi ze země. Naučí se všechny nutné dovednosti, jako je 
čištění koní a sedlání.  Děti budou také jezdit na koních min. 1 x denně.  Budeme chodit 
na výlety, hrát různé hry, které budou přizpůsobené věku táborníků a počasí. 
Cílem tábora je, aby si děti pobyt užily, hlavně aby se bavily, samozřejmě něco nového 
naučily,  aby byl tento tábor pro ně ten nejlepší a rády se k nám zase vracely. 
 
 
Věková hranice: 
 
Věk dětí od 6 let do  věk neomezen ( možnost domluvy). Kapacita tábora je omezena na 4 
děti. Táborník může mít i doprovod, tzn, že mohou prožít krásné prázdniny například s 
babičkou. 
 

1. turnus   3.7. – 9.7.2016 
2. turnus 10.7. – 16.7.2016 
3. turnus 17.7. – 23.7.2016 
4. turnus 24.7. – 30.7.2016 
5. turnus 31.7. – 6.8.2016 
6. turnus 7.8. – 20.8.2016 
7. turnus 14.8. – 20.8.2016 
8. turnus 21.8. – 27.8.2016 
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