Kunclův mlýn z.s., Brzina 7, 262 56 Svatý Jan, IČ: 08255024, zaps. ve spolkovém rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 72131

PRÁZDNINY V SEDLE

Tábor se nachází na louce u potoka, v krásné přírodě,
v těsné blízkosti naší rodinné ekologické farmy Kunclův mlýn.
Náš tábor má již 21-letou tradici a je zaměřen na koníky.
Pro děti od 6 – 15let.
Mladší děti by měly mít zvládnuté základní sociální návyky (samostatné jídlo, toaleta,
schopnost v klidu postát apod.) a měly by již mít za sebou několikadenní spaní mimo rodinu.
V roce 2021 jsme pro Vás připravili 8 turnusů:
1. Turnus : 03.07. – 09.07.
2. Turnus: 10.07.– 16.07.
3. Turnus: 17.07. – 23.07.
4. Turnus: 24.7. – 30.07.
5. Turnus: 31.7. – 06.08.
6. Turnus: 07.08. – 13.08.
7. Turnus: 14.08. – 20.08.
8. Turnus: 21.08. – 27.08.

Začátek turnusu vždy od neděle, nástup od 14,00 do 15,30
Odjezd v sobotu do 11,00hodin.
Čas nástupu i odjezdu nutno dodržet!

Program:
tábor je s celodenním programem. Dopoledne patří koníkům…
Na farmě máme 20 koní. Ježdění na koních probíhá denně v dopoledních hodinách.
Děti jsou rozděleny do skupin podle jezdeckých zkušeností. V denním programu je
zařazena i péče o koně a teorie. K dispozici je obdélníková a kruhová jízdárna.
V případě velmi nepříznivého počasí změna programu vyhrazena. Účastníci turnusů
mají zajištěny kvalifikované instruktory a táborové vedoucí, při čemž hlavními
vedoucími tábora jsou rodinní příslušníci farmy Kunclův mlýn. Zdravotník je zajištěn
po celou dobu pobytu. Denní program je doplněn o poznávání ostatních
hospodářských zvířat, seznámení se s prací na farmě a její historií. Celý program
doplňují hry, výlet, soutěže, sport, koupání a táborák.

Ubytování:
ve stanech typ indiánské týpí s dřevěnou podlážkou a matracemi , krycími klobouky
proti dešti. K dispozici je umývárna, suché WC, v případě potřeby sprcha s teplou
vodou.
Stravování:
5x denně v zastřešené jídelně. První jídlo je odpolední svačina v den příjezdu a
poslední je snídaně v den odjezdu. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu.

Co s sebou:
Spací pytel, deku, prostěradlo, polštářek, teplejší oblečení na noc, běžné oblečení,
kšiltovku proti slunci, pláštěnku, holínky, sandále. Pro jízdu na koni tenisky s pevnou
podrážkou, rukavice, tepláky, nebo legíny. Kdo má svoje , vezme si jezdecké oblečení
a přilbu. Jinak přilby půjčujeme. Nezapomeňte plavky. Dále si vezměte bílé bavlněné
triko jednobarevné. Láhev na pití, toaletní potřeby, krém na opalování, repelent, tužky,
pastelky, blok, šátek, baterku, kdo hraje na nějaký hudební nástroj, též jej
nezapomene.
Kapesné dle uvážení rodičů, kartičku pojišťovny, nebo její kopii, potvrzení o
způsobilosti k účasti na dětském táboře od lékaře.
Mobilní telefony, PC, ani další elektronická zařízení nejsou dětem dovoleny.
Bez vyjímek, takže je dítěti s sebou na tábor vůbec nedávejte. V odůvodněných
případech dítěti bez potíží zapůjčíme náš telefon či dítě k telefonu zavoláme.
Dopřejte svým dětem naplno prožitý týden v přírodě bez internetu a sociálních
sítí. Kterých si přes rok užijí dost a dost J. Cennosti a šperky nedoporučujeme.
Vzhledem k občasnému výskytu vší u dětí ve školách, bude u nás provedena
preventivní kontrola naším zdravotníkem při nástupu.
Cena za turnus: 6.400,-Kč (sourozenecká sleva 500,-Kč)

Vyplněné přihlášky zašlete prosím co nejdříve na adresu:
Farma Kunclův mlýn
Ing. Dana Kunclová
Brzina 7
262 56 Svatý Jan u Sedlčan
Nebo emailem: kuncluvmlyn@volny.cz
Obratem Vám bude zasláno potvrzení o zařazení účastníka do vybraného turnusu a
způsob platby.
Případné informace na telefonech:
734 114 946 Lucie Kunclová
732 900 576 Barbora Skřivanová
605 953 495 Ing. Dana Kunclová
Denní radosti a starosti táborového života můžete sledovat v kronice na facebooku farmy
Kunclův mlýn: https://www.facebook.com/Kunclův mlýn - Prázdniny v sedle.
Budeme se snažit o aktuální příspěvky a fota, seč nám čas a síly dovolí.

Koníci nás do sedel opět zvou, prožiješ s nimi i s kamarády dobu úžasnou !

