
ZAVOD NAZAJ NA KONJA

Poletni tabor

Več o nas najdete na 

www.nakonju.si

040 416 604

»V SVETU KONJ«
Prijavnico pošljite po pošti na naslov 

Zavod Nazaj na konja, 
Starošince 37b, 2326 Cirkovce 

ali po mailu na naslov 
vanja@nakonju.si

Dragi otroci, mladostniki, spoštovani starši!

Konj je že tisočletja nepogrešljiv človekov prijatelj, 
sopotnik, pomočnik pri delu ter partner v športu in 
prostem času. Je mogočen, isker in velik, hkrati pa zna 
biti izjemno nežen in senzibilen. Je žival, ki ljudi izjemno 
pritegne. 

Svet konj je zato odlično otroško igrišče, kjer se 
popolnoma spontano sklepajo prijateljstva, hkrati pa se 
gradijo pristni medsebojni odnosi. Otrok se v odnosu do 
živali uči odgovornosti, upoštevanja pravil, prilagajanja, 
pripadnosti, zaupanja, spoštovanja in razumevanja 
drugih živih bitij. 

V času poletnih počitnic smo pripravili konjeniške 
tabore, v katerih bodo lahko vaši otroci in mladostniki 
preživeli čudovite trenutke v naravi, se zabavali in družili 
z našimi konji, hkrati pa se tudi mnogo naučili in 
mimogrede pridobili nekaj osebnostnih in socialnih 
kompetenc.

Vabimo vas v svet konj na nepozabno in aktivno 
preživete počitnice!

Sodelavci Konjeniškega parka Starošince



KAJ VSE BOMO POČELI?
- spoznavali bomo konje in druge živali, ki 

prebivajo v Konjeniškem parku Starošince 
- spoznavali bomo osnovne zakonitosti 

oskrbe, nege in dela s konji
- učili se bomo prepoznavati konjeve temeljne 

življenjske potrebe ter komunikacije s konji
- učili se bomo umetnosti  jahanja v skladu s 

predznanjem
- imeli bomo zabavne pedagoško-doživljajske 

aktivnosti ob konjih 
- udeleževali se bomo številnih dodatnih 

izbirnih aktivnosti (športne, naravoslovne, 
kulturne, sprostitvene, umetniške delavnice)

ŠTEVILO UDELEŽENCEV: 10 - 15 udeležencev
Opomba: tabor bo izveden, če bo prijavljenih minimalno 
10 udeležencev! V primeru, da bo termin odpovedan zaradi 
premajhnega števila otrok, vas bomo o tem obvestili 10 
delovnih dni pred pričetkom tabora.

CENA in NAČIN PLAČILA:
1. termin:  5-dnevni tabor  - 260 EUR
2. termin:  3-dnevni tabor  - 160 EUR
3. termin:  3-dnevni tabor  - 160 EUR
Po prejemu izpolnjene prijavnice, vam bomo izstavili račun, 
ki mora biti poravnan najmanj deset delovnih dni pred 
pričetkom tabora.

Cena vključuje:
- NOČITVE V LASTNEM ŠOTORU, 

urejen prostor za taborjenje, souporaba urejenih 
garderob in sanitarij

- PREHRANO 
(zajtrk, kosilo, večerja, sadje, prigrizki, sokovi)

- IZVEDBO CELOTNEGA PROGRAMA Z 
ANIMACIJO IN 24-URNIM SPREMSTVOM 
pod vodstvom pedagoško usposobljenega osebja
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LOKACIJA IZVEDBE PROGRAMA: Konjeniški 
park Starošince, Starošince 37, 2326 Cirkovce

TERMINI IZVEDBE PROGRAMA: 
1. termin:  22. - 26. JULIJ 2013 (5-dnevni tabor)
2. termin:   1.- 3. AVGUST 2013 (3-dnevni tabor)
3. termin:  29.-31. AVGUST 2013 (3-dnevni tabor)


