PAARDRIJKAMP
in samenwerking met manege ‘t Gavergoed Deerlijk
code

data

leeftijd

kostprijs

20SPOPA1 24 - 28 februari (geen starters, galop beheersen)
20SPOPA2 6 - 10 april (alle niveaus)

2003 - 2010
2003 - 2015

€ 180,00
€ 180,00

20SPOPA3 14 - 17 april (alle niveaus) (4 dagen)

2003 - 2015

€ 144,00

20SPOPA4 6 - 10 juli (alle niveaus)
20SPOPA5 13 - 17 juli (alle niveaus)

2003 - 2015
2003 - 2015

€ 180,00
€ 180,00

20SPOPA6 10 - 14 augustus (alle niveaus)

2003 - 2015

€ 180,00

20SPOPA7 17 - 21 augustus (alle niveaus)

2003 - 2015

€ 180,00

20SPOPA8 24 - 28 augustus (alle niveaus)

2003 - 2015

€ 180,00

Uur
8.30 tot 16.30 uur - Kinderen afhalen aan de bar.
Opvang
8.00 tot 17.00 uur
Gelieve deze uren te respecteren en de kinderen op tijd af te zetten en te komen halen.
Na 17.00 uur zal er voor de opvang 5 euro per begonnen kwartier aangerekend worden.
Locatie
Manege ‘t Gavergoed, Gaversstraat Deerlijk
Meer info
Sofie Steelandt, 0479 36 57 60
Inschrijven
Via de sportdienst, www.deerlijk.be/sport, 056 77 73 19
of reservatie@deerlijk.be
Uitleg
Naast de basistechnieken van het paardrijden leren de kinderen alles over het reilen en
zeilen van het paard. We tonen ze hoe ze de paarden moeten voederen, verzorgen en
borstelen, maar ook hoe ze de stallen moeten schoonmaken. Het paardrijden zelf komt
natuurlijk ook uitvoerig aan bod.
We houden een gezamenlijke picknick over de middag in de manege.
Op vrijdag zijn er frietjes voorzien (in de prijs inbegrepen). In de voormiddag voorzien we een
stuk fruit en in de namiddag een koek. Er is gratis water te verkrijgen tijdens het kamp.
Op vrijdag wordt er een attentie voorzien voor de deelnemers.
De kampen (behalve het kamp in de krokusvakantie) zijn zowel geschikt voor beginners
als voor gevorderde ruiters.
A- en B- brevetten
Op vrijdag 28 februari om 18.00 uur, vrijdag 10 april om 18.00 uur en vrijdag 10 juli om
18.00 uur is er de mogelijkheid om deel te nemen aan het examen A en B brevet.
De prijs van dit examen is 30,00 euro voor wie lid is van de manege en 35,00 euro voor
wie geen lid is (ter plaatse te betalen).
Meebrengen
Picknick, regenkledij, laarzen (eventueel rubber) ofwel vaste schoenen.
Geen jeans, wel een gemakkelijke sportbroek.
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