JAHALNI TABORI V TRNJU 2015
SPOZNAVNI TABOR Z ISLANDSKIMI KONJI (za začetnike)
Letos smo se odločili, da ponudimo jahalni tabor tudi za začetnike. Na tem taboru bodo
otroci sklepali nova prijateljstva z ljudmi in živalmi. Učili se bodo iskati užitne rastline za ljudi in
konje in si samostojno pripravljati obrok z zdravo hrano, ki nam jo ponuja narava. Spoznali bodo
kako se skrbi za to čudovito bitje – konja. Se učili kako se pogovarjati z njim brez besed, kako
varno in zabavno preživeti čas z njim ter uživali na njegovem hrbtu. V kreativnih uricah se bodo
učili ustvarjati iz naravnih materialov, ki jih bodo nabrali na športnih pohodih in risati z inspiracijo
konjeve lepote.

TRENING TABOR Z ISLANDSKIMI KONJI (za jahače z osvojenim osnovnim znanjem)
Vsak udeleženec bo tekom tabora skrbel za svojega konja, z njim treniral in napredoval v
jahalnih veščinah. Učili se bomo o prehrani, anatomiji in psihologiji konja. Znanje bomo preizkusili v
masiranju konj in risanjem v kreativnih uricah. Preko konja bodo spoznavali samega sebe: kaj si
želijo in kako to sporočiti ostalim. Zaželjeno je osnovno znanje jahanja.
Tabor bo pod strokovnim vodstvom inštruktorjev in trenerjev. Po želji se lahko dela tudi
priprave za izpite KZS Jahač1 in Jahač 2. V programu je poudarek na zdravem gibanju v naravi ter
pripravljanjem obrokov iz sestavin, ki jih lahko naberemo v naravi.

Učne ure pri obeh taborih se odvijajo na maneži, jahalni stezi in v naravi.
Tabori trajajo 5 dni (4 nočitve s polnim penzionom). Otroci bodo spali v vrtni hiški, za spanje v hiši
je doplačilo 50 €. Na kosila hodimo v gostilno Sušelj v Pivko, zajtrke in večerje pripravljamo doma.
Cena za spoznavni tabor: 200 €
Cena za trening tabor:
220 €
V ceno je vključeno: najem konj, uporaba struktur in opreme, delo inštruktorjev in trenerjev,
animatorsko delo, pedagoški materiali, pijača in hrana za pripravo obrokov (4 večerje, 4 zajtrki, 4
malice, 4 kosila v gostilni Sušelj )
Tabori bodo izvajani na Domačiji Pavšičevih v Trnju 86 6257 PIVKA
Termini so: od ponedeljka 29. junija do petka 03. julija (spoznavni tabor)
od ponedeljka 06. julija do petka 10. julija (trening tabor)
ter
od ponedeljka 17. avgusta do petka 21. avgusta (spoznavni tabor)
od ponedeljka 24. avgusta do petka 28. avgusta (trening tabor)
Prihodi so ob ponedeljkih od 16 do 17 ure in odhodi ob petkih od 16 do 17 ure

Pokličite na telefon 041 519 270 – Lise ali pišite na slodan@amis.net
Veselimo se snidenja z vami!
Lise, Alja, Zvone

