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Kesän 2019 päiväleirit
1. ALKEISLEIRI
Ma 3.6 – to 6.6 kello 9-17 (torstaina leirin päätös kello 15).
Hinta 325 €.
Alkeisleiri on tarkoitettu harrastuksesta haaveileville, aloitteleville tai hieman jo ratsastaneille lapsille. Leirin
ikäsuositus on 5-10 vuotta. Leirillä harjoitellaan ponien hoitamista, käsittelyä sekä ratsastusta. Jokainen saa
oman hoitoponin parin kanssa. Leirille voi ottaa kepparin mukaan. Ohjelma on monipuolista, ikä,
edellytykset ja voimavarat huomioidaan. Leirillä sosiaaliset taidot saavat hyvää harjoitusta ja yhdessä
tekeminen on hauskaa, kannustavaa ja opettavaista. Leirillä toimitaan yhdessä - kaikki auttaa kaikkia.
Leirillä on apuohjaajia mukana takaamassa, että jokainen saa apua ja tukea tarvittaessa. Ohjaajat pitävät
huolen, että kukaan ei jää yksin ja he järjestävät tehtäviä ja leikkejä. Päivän päätteeksi kotiin saapuu melko
varmasti aika väsynyt lapsi. Leiripäivän aikana tarjoillaan lämmin lounas sekä tukeva välipala iltapäivällä.
Leiri päättyy leirikisoihin lopuksi herkutellen… vaikkapa jäätelökakulla.

2. HOITAJIEN RÄÄKKILEIRI
Ma 10.6 – pe 14.6. Ma-ke klo 9 – 17 ja to klo 12 – pe klo 16 (yön yli).
Hinta 400 €.
Hoitajien leiri on tarkoitettu AiKa-tallin hoitajille. Leiri toteutetaan, jos vähintään 10 ilmoittautuu. Leirillä
on ainakin yksi vieraan valmentajan pitämä tunti. Leirillä ratsastetaan sekä kouluratsastusta, keskitytään
istuntaan liittyviin harjoituksiin, hypätään esteitä sekä käydään maastossa. Ja viihdytään yhdessä ☺.
Torstaina leiriläiset saavat halutessaan yöpyä. Illan ohjelma suunnitellaan alkuviikosta yhdessä. Leirin
päätteeksi pidetään leirikisat halukkaille. Leiripäiviin kuuluu lämmin lounas sekä tukeva välipala. Torstaina
on lämmin ruoka ja illalla grillausta ja perjantaina aamiainen ja lounas. Leiri päätetään herkutellen!
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3. YLEISLEIRI
Ma 17.6 – to 20.6 kello 9-17 (torstaina lopetus kello 15).
Hinta 325 €.
Yleisleiri on tarkoitettu sellaisille, joilla ratsastustaidot ovat hallussa niin, että ratsastus sujuu pääasiassa
ilman taluttajaa. Leirillä hoidetaan poneja, harjoitellaan monipuolisesti hevostaitoja sekä ratsastetaan
vanhoja taitoja hioen sekä uusia opetellen. Leirillä ihan parasta on yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen.
Leirillä jokaisella on oma hoitoponi parin kanssa. Leirillä tarjotaan lämmin lounas sekä tukeva välipala. Leiri
päättyy leirikisoihin lopuksi herkutellen… vaikkapa jäätelökakulla.

ILMOITTAUDU LEIRILLE OSOITTEESSA hopoti.com!

Kaikkien leirien varaukset tehdään hopoti.com –
ajanvarausjärjestelmän kautta. Leirin varauksen
vahvistamiseksi maksetaan varausmaksu 100€.
Loppusumman eräpäivä on viikkoa ennen leirin alkua.
Mahdollisen peruutuksen sattuessa varausmaksua ei
palauteta.
Leiriläiset kuuluvat Suomen Ratsastajainliiton
vakuutuksen piiriin. Lisätietoja leireistä saat soittamalla
tai laittamalla sähköpostia. Tarkemmat ohjeet leiristä ja
varusteista saat hyvissä ajoin ennen leirin alkua
leirikirjeellä.
Lämpimästi tervetuloa!
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