
Jaký je program malého farmáře na táboře?Jaký je program malého farmáře na táboře? Hlavní náplní je zapojení se do života na Hlavní náplní je zapojení se do života na
farmě : péče o koně a ostatní zvířata na farmě, krmení,farmě : péče o koně a ostatní zvířata na farmě, krmení,    zapojí se do údržby farmy,zapojí se do údržby farmy,
péče o farmářskou zahrádku. Účastníci tábora zažijí vyjížďku na koni a vycházky dopéče o farmářskou zahrádku. Účastníci tábora zažijí vyjížďku na koni a vycházky do

přírody se zvířátky, seznámí se ze základy práce s koněm, sedlání a čištění a vyzkoušípřírody se zvířátky, seznámí se ze základy práce s koněm, sedlání a čištění a vyzkouší
si spoustu dalších aktivit a táborových her. V rámci tábora si děti vyzkouší vaření vsi spoustu dalších aktivit a táborových her. V rámci tábora si děti vyzkouší vaření v
přírodě, sbírání a určování bylinek, ochutnají tajemství chorvatské kuchyně - PEKA,přírodě, sbírání a určování bylinek, ochutnají tajemství chorvatské kuchyně - PEKA,

když bude vhodné počasí - zažijí plavení koní v řece, táborák a opékaní buřtů skdyž bude vhodné počasí - zažijí plavení koní v řece, táborák a opékaní buřtů s
hraním na kytaru a bubny djembe, kreativní tvoření - dárečky pro rodiče, soutěže,hraním na kytaru a bubny djembe, kreativní tvoření - dárečky pro rodiče, soutěže,

táborovou hru, večerní kino, cukrová vata, míčové hry, koupání a spousty dalšítáborovou hru, večerní kino, cukrová vata, míčové hry, koupání a spousty další
zábavy.....vše pod dozorem táborových instruktorů a vedoucích.zábavy.....vše pod dozorem táborových instruktorů a vedoucích.

Strava je 5x denně s vynikající domácí kuchyní a mlsotky, pitný režim celý den.Strava je 5x denně s vynikající domácí kuchyní a mlsotky, pitný režim celý den.
Ubytovaní v chatách a ve srubu s výhledem na pastviny s koňmi.Ubytovaní v chatách a ve srubu s výhledem na pastviny s koňmi.

malý farmář

malý farmář

  na farmě u koní

na farmě u koní ranč U Sovyranč U Sovy

- osada soví hnízdo -- osada soví hnízdo -

Klokočov u Vítkova - 747 47Klokočov u Vítkova - 747 47

Gabriela RichtrováGabriela Richtrová
mobil: +420 731 335 470mobil: +420 731 335 470

  email: ranc.klokocov@seznam.czemail: ranc.klokocov@seznam.cz

www.facebook.com/ranc.u.sovy
GPS: 49.7404989N, 17.7483342E 

1. turnus 30.6-9.7 - jezdci/farmáři1. turnus 30.6-9.7 - jezdci/farmáři1. turnus 30.6-9.7 - jezdci/farmáři
2.turnus 11.7-20.7- jezdci/farmáři2.turnus 11.7-20.7- jezdci/farmáři2.turnus 11.7-20.7- jezdci/farmáři
3.turnus 21.7-30.7 - jezdci/farmáři3.turnus 21.7-30.7 - jezdci/farmáři3.turnus 21.7-30.7 - jezdci/farmáři
4.turnus 1.8-10.8 - jezdci/farmáři4.turnus 1.8-10.8 - jezdci/farmáři4.turnus 1.8-10.8 - jezdci/farmáři

turnusy :turnusy :turnusy :

    5.800,- Kč malý farmář tábor5.800,- Kč malý farmář tábor

Komu jsou tábory určené? Tábory připravujeme pro děti ve věku od 6ti do 18tiKomu jsou tábory určené? Tábory připravujeme pro děti ve věku od 6ti do 18ti
let. Podmínkou je hlavně kladný vztah ke zvířatům a trpělivost - vše ostatní se ulet. Podmínkou je hlavně kladný vztah ke zvířatům a trpělivost - vše ostatní se u

nás děti budou moci naučit a vyzkoučet :). V každém turnusu je maximálně 18nás děti budou moci naučit a vyzkoučet :). V každém turnusu je maximálně 18
dětí rozdělených do družstev podle zkušeností se zvířaty. Pracujeme v malýchdětí rozdělených do družstev podle zkušeností se zvířaty. Pracujeme v malých

skupinkách, abychom se mohli každému účastníkovi osobně věnovat a zároveňskupinkách, abychom se mohli každému účastníkovi osobně věnovat a zároveň
tak má každý táborník možnost užít si zvířátka a celou farmu do sytosti.tak má každý táborník možnost užít si zvířátka a celou farmu do sytosti.

Na táboře nejsou dovoleny mobilní telefony, tablety a ostatní elektronika.Na táboře nejsou dovoleny mobilní telefony, tablety a ostatní elektronika.
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3 hod v sedlech koní
3 hod v sedlech koní


