Jezdecké kroužky pro děti
Koně dětem pro radost z.s., pořádá v jezdecké stáji Statenice tyto
kroužky:
Kroužek S koníky na statku pro nejmenší : je pro děti od 4 do 7 let
Jde o tříhodinový pobyt na statku , kde děti mají 30
min . jezdecké přípravy na koni/ jde o voltižní a
hipporehabilitační cviky na koni, nácvik sedu a základního
ovládání koně, instruktor má 1 až 2 děti na výuce /. Ostatní
dobu připravujeme koně na jízdu, učíme se něco o koních,
pomáháme s prací kolem zvířat na statku, společně
dovádíme. Účelem je prohloubení zájmu o koně, zbavení
strachu z nich a možnost trávit více času se zvířátky.
Termíny : 1x týdně. V pondělí, úterý, nebo čtvrtek od 15 hod do 18 hod
Cena: 490,-Kč nebo 690,-Kč je-li kroužků méně než je v přihlášce
Kroužek S koníky na statku: je pro děti od 7 do 14 let
Jde o tříhodinový pobyt na statku, kde mají děti 1 hodinu / 60
min/ trénink jízdy na koni na jízdárně a to vhodnou formou pro
děti / voltižní cviky, ponny game atd./. Dětem pomáháme
s přípravou koně na jízdu, učíme je základům péče o koně a jiná
zvířata na statku. Nabízíme trávení volného času v kolektivu
dětí stejného věku a zájmu , v přírodě s možností se zapojit i do
péče o zvířata. Děti si zde uvědomí zda - li je ježdění na koni
baví a chtějí se v něm dále zdokonalovat, či zda jim, základy
jízdy stačí na ježdění např. na vyjížďky. Mnohdy je přípravkou
pro jezdecký oddíl.
Termíny: 1x týdně. V pondělí až čtvrtek od 15 hod do 18 hod, nebo v sobotu
Cena: 490,-Kč za každý kroužek od pondělí do čtvrtka nebo 690,-Kč je-li kroužků méně než je v
přihlášce, 590,-Kč nebo 790,-Kč za sobotní
Jezdecký oddíl: je pro děti od 7 do 18 let, kteří zvládají základy jízdy na koni
Jezdí a chtějí se dále zdokonalit nebo si udělat jezdeckou licenci.
Jde o 3 hod na statku s 60 min tréninku jízdy na jízdárně. Do
oddílu zařazuje instruktor jízdy na koni.
Cena: 590,-Kč za každý kroužek, nebo 790,-Kč je-li jich méně než v přihlášce, platí se vždy na celé
školní pololetí. Termín dle dohody s rodiči.

Kontakt : 775 616 826, nebo www.jsstatenice.cz

