Kaj ko bi te poletne počitnice preživeli skupaj s
prijatelji in konji?
do 15 let in ne veš kaj početi med počitnicami, te
sekcija Konjeniškega kluba Ljubljana vabi na poletni

Če si star od 8
Jahalna

konjeniški tabor.
Od vsega naštetega bomo vsak dan počeli nekaj, tvoje najljubše reči:
-

URA ZA SPOZNAVANJE - VRSTNIKI VRSTNIKOM!O sebi, o nas, o konju;
URA ZA ŠPORT - BODI ŠPORTNIK!Jahanje konja na posamezniku ljubi način.
URA ZA SPRETNOST – BODI HITER IN IZNAJDLJIV!Športne, spretnostne in zabavne
igre za sprostitev;
URA ZA USTVARJANJE! Doživetje konja v fotografiji, risbi, sliki, računalniški
tehniki, ob meditaciji in počitku…
URA ZA DRUŽENJE IN ZABAVO OB KONJIH! Piknik med konji, veselje, zabava;
URA MEDNARODNEGA SPORAZUMEVANJA OB KONJU! Angleščina, italijanščina v
konjeništvu;
VODILNA MISEL DNEVA: Kaj smo se naučili, spoznali, kaj nas vodi naprej...

Pridruži se nam, ne bo ti žal !
Kje se bo vse to dogajalo? Na

hipodromu v Stožicah.

Termini poletnih taborov:

I. od 21. do 25. julija 2014
II. od 25 do 29. avgusta 2014
Pričetek vsak dan ob 8.00 uri, starši te pridejo iskat okrog 16. ure.

Ne pozabi na vsakdanjo opremo:čelada (lahko kolesarska),

dolge hlače (prinesi s
vroče) in primerna obutev

seboj za jahanje, obleci pa seveda kratke hlače za
(jahalnih čevlji, lahkosuperge ali druga obutev, ki ne sme imeti pregrobih oz. preveč
gladkih podplatov).

Cena 5-dnevnega tabora (od ponedeljka do petka) je 250 €, v ceno je všteta
dopoldanska malica in kosilo (topel obrok).
Plačilo za poletni tabor sestavlja Prijavnina v znesku 50 €, ki se plača ob
predložitvi prijavnice, na TRR JS KK Ljubljana št. 02036-0010959692 s
pripisom Poletni tabor I. ali II. termin, in obvezno navedbo imena in priimka
udeleženca. Plačilo prijavnine zagotavlja in potrjuje sprejem rezervacije.
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Preostali znesek pa je potrebno poravnati najkasneje do pričetka izbranega
termina tabora, na podlagi izdanega računa, prav tako na zgoraj navedeni
TRR ali ob prihodu na tabor v gotovini.
Prijavnico posredujte na e-mail: info@hipodrom-lj.si ali po pošti na naslov:
Konjeniški klub Ljubljana, Stožice 28, 1000 Ljubljana.
Poletni tabor bo izveden, če se bo prijavilo vsaj 10 udeležencev!
Za več informacij pokličite Koordinatorko in inštruktorico šole jahanja,
gsm: 031/339-276 (Špela Černe).

PRIJAVNICA:
Svojega otroka ____________________, rojenega __________________,
Naslov ___________________________, telefon ___________________,
prijavljam na poletni konjeniški tabor v organizaciji JS KK Ljubljana.
Termin

(ustrezno obkroži):

I.

21. do 25. julij 2014

II.

25. do 29. avgust 2014

Zdravstvene ali prehranjevalne posebnosti otroka:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Poletni konjeniški tabori potekajo po pravilih konjeniške stroke glede varnosti
udeležencev. Udeleženci tabora so dolžni dosledno upoštevati navodila odgovornega
osebja pri jahanju in v hlevu, v nasprotnem primeru organizator ne more zagotoviti
zahtevane varnosti.
S svojim podpisom dovoljujem svojemu otroku udeležbo v poletnem konjeniškem taboru
in izjavljam, da sem seznanjen s pogoji izvajalca.
Ime in priimek očeta/matere _________________________ Tel. _____________
Podpis:

Datum: _________________
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