
PROPOZICE - JARNÍ TRÉNINKOVÝ DEN
Místa konání: Dolní Řasnice, Kozohlody, Plešnice

SPOLEČNÉ INFORMACE

Datum konání: 29.4.2023

Pořadatel: NBHA CZ

Cena za trénink pro členy NBHA CZ: Zdarma
Členství 600 Kč na rok 2023 je možné uzavřít a uhradit na místě před konáním tréninku, nebo předem na účet.

Cena za trénink pro nečleny NBHA CZ: 600 Kč za celý den
V případě, že nejste členem NBHA a chcete se zúčastnit, doporučujeme zvážit zaplacení členství - ročně 600 Kč a kromě
tréninku zdarma získáte i další výhody. Veškeré info ke členství najdete na webu nbha.cz.

Přihlášky: Elektronicky přes web www.nbha.cz. Uzávěrka přihlášek 31.3.2023
22:00.

Podmínky účasti: Řádně vyplněná a v termínu zaslaná přihláška. Splnění
veterinárních podmínek. Respektování pravidel akce a těchto propozic a pravidel NBHA
CZ.

Odpovědnost: Účast na vlastní nebezpečí. Pořadatel nezodpovídá za nemoci, úrazy,
nebo jakékoli škody vzniklé účastí na akci.

Účastí a odesláním přihlášky souhlasíte s užitím pořízených fotografií a audiovizu. záznamů
Vaší osoby na akci v jakékoli podobě (digi, hmotné) pro účely umělecké, reklamní, redakční a
jiné bez nároku na finanční odměnu, kdykoli v budoucnu v jakékoli formě.

Účastí a odesláním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v ní uvedených a
zveřejněním jména a příjmení a jména koně na webu a Facebooku NBHA CZ. Další uvedené
údaje nebudou uveřejněny.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu.

PROPOZICE K JEDNOTLIVÝM MÍSTŮM KONÁNÍ NAJDETE NÍŽE.

Přihlášeným budou zaslány konkrétní  informace k akci dle místa konání týden předem.

http://www.nbha.cz/


DOLNÍ ŘASNICE

Místo konání: Ranč Zátoka, Dolní Řasnice

Vedoucí tréninku: Barbora Kratochvílová

Poplatek za arénu: 100,- Kč za startovní dvojici jezdec – kůň

Ustájení: venkovní boxy: 100,- Kč / den vč. sena a podestýlky
záloha na vrácení čistého boxu 200,- Kč

Občerstvení: Pořadatel zajistí hromadný oběd (cca 200 Kč), nutno objednat předem.

Harmonogram akce:

9:30 – 10:00 přejímka koní příjezd jezdců

10:00 - 11:00 zahájení tréninku - seznámení s patternem

- seznámení s rychlostními disciplínami
- pravidla rychlostních disciplín
- vybavení pro rychlostní disciplíny
- co by měl umět kůň pro rychlostní disciplínu

11:00 - 12:30 společný trénink gymnastických cviků pro rychlostní disciplíny

12:30 - 13:00 obědová pauza + rozřazení do skupin, je-li třeba

13:00 individuální trénink

17:00 - 18:00 závěr kurzu - zodpovězení dotazů, vyhodnocení dne



KOZOHLODY

Místo konání: Ranč Dalu, Kozohlody (u Čáslavi)

Vedoucí tréninku: Karolína Kutnarová

Poplatek za arénu: 200,- Kč za dvojici jezdec – kůň na celý den

Ustájení: vlastní ohrádka: 200,- Kč / den vč. sena a podestýlky
záloha na vrácení čistého boxu 200,- Kč

Občerstvení: Společný oběd v restauraci v areálu - 200 Kč.
Nutné rezervovat     předem. Případně vlastní zdroje.

Harmonogram akce:

9:30 – 10:00 přejímka koní příjezd jezdců

10:00 - 11:00 zahájení tréninku - seznámení s patternem

- seznámení s rychlostními disciplínami
- pravidla rychlostních disciplín
- vybavení pro rychlostní disciplíny
- co by měl umět kůň pro rychlostní disciplínu

11:00 - 12:30 společný trénink gymnastických cviků pro rychlostní disciplíny

12:30 - 13:00 obědová pauza + rozřazení do skupin, je-li třeba

13:00 individuální trénink

17:00 - 18:00 závěr kurzu - zodpovězení dotazů, vyhodnocení dne



PLEŠNICE

Místo konání: Ranč Kristýna Tesařová, Plešnice (u Plzně)

Vedoucí tréninku: Kristýna Tesařová

Poplatek za arénu: 200,- Kč za dvojici jezdec – kůň na celý den

Ustájení: venkovní panelové boxy: 200,- Kč / den

záloha na vrácení čistého boxu 200,- Kč

vlastní ohrádky z ohradníku: 100,- Kč / den

Koně nebudou zůstávat bez dozoru přivázaní u přívěsů!

Občerstvení: Společný oběd v nedaleké restauraci, každý si hradí sám.

Harmonogram akce:

9:30 – 10:00 přejímka koní příjezd jezdců

10:00 - 11:00 zahájení tréninku - seznámení s patternem

- seznámení s rychlostními disciplínami
- pravidla rychlostních disciplín
- vybavení pro rychlostní disciplíny
- co by měl umět kůň pro rychlostní disciplínu

11:00 - 12:30 společný trénink gymnastických cviků pro rychlostní disciplíny

12:30 - 13:00 obědová pauza + rozřazení do skupin, je-li třeba

13:00 individuální trénink

17:00 - 18:00 závěr kurzu - zodpovězení dotazů, vyhodnocení dne

Pro zájemce je možné si připlatit další, individuální trénink v neděli.

Ustájení do neděle pouze v ohrádkách z panelů (600 Kč za víkend), ubytování
možno domluvit po dohodě v okolních penzionech. V případě zájmu dejte
prosím vědět předem přímo Kristýně!


