
Sdružení SRAZ – Společně za radostí a zdravím, z. s. 
SEV hl. m. Prahy Toulcův dvůr  
Kubatova 32/1, 102 00 Praha 10 

IČO: 62697617   DIČ: CZ62697617 
 

 

Putování rájem I. 
v termínu od neděle 19. července do čtvrtka 23. července 2020 

Pojeďte s námi na jezdecké putování s huculskými koňmi po krásném kraji mezi Ještědem, 

Bezdězem a Ralskem. Každý den budeme vyjíždět hvězdicovitě do různých světových stran a 

večer se znovu vracet na naší "vápenskou základnu". 

  

Na cestě Vás bude doprovázet zkušený lektor. Každý den ujedeme kolem dvaceti kilometrů, postaráme 

se o koně, pastviny i naše žaludky. Nocovat můžete v objektu malé usedlosti, ve vlastních stanech či 

"pod širákem“. Zkrátka, jak si kdo ustele, tak si lehne. Jistě zbyde čas i na hraní her, posezení u ohně 

nebo povídání veselých historek z natáčení . 

  

Tato akce vyžaduje zkušeného a dospělého jezdce (od 18 let, mladší po předchozí dohodě). Je náročná 

na fyzickou kondici i jezdecké dovednosti. Proto si s novými „putovníky“ lektor předem domluví účast 

na jezdecké výukové lekci na Toulcově dvoře a následně lektor rozhodne o případné účasti na 

putování. 

 

Základní informace 

Termín: od neděle 19. července do čtvrtka 23. července 2020 
 

Určené pro: zkušené a dospělé jezdce (od 18ti let, mladší po předchozí dohodě), akce je náročná na 

fyzickou kondici a jezdecké dovednosti 
 

Místo konání: Prázdninové středisko ekologické výchovy Vápno - malá zemědělská usedlost 

a tábořiště na Liberecku v obci Vápno č.p. 40, 463 48 Všelibice 
 

Začínáme: v neděli 19. července 2020, sraz je v 16:00 hodin (po domluvě možno i dříve) -  

proběhne instruktážní schůzka a společná péče o koně a výběhy,  první společné jídlo bude nedělní 

večeře   
 

Končíme: ve čtvrtek 23. července 2020 po 18 hodině, poslední jídlo je večeře (po domluvě lze 

přespat do druhého dne) 
 

Ubytování: v prostorách usedlosti, případně ve vlastních stanech. K dispozici – velká kuchyně, 

venkovní zastřešená jídelna, výtvarná dílna, klubovna, venkovní i vnitřní sprchy, podkroví pro přespání 
 

Stravování: co si společně výborného navaříme  

 

Doprava: individuální 

 

Cena zahrnuje: ubytování, 5x denně strava v polních podmínkách + pitný režim, celodenní vyjížďky 

(od pondělí do čtvrtka)  
 

Doporučená výbava: viz instrukce v samostatném souboru 
 

Podmínky přihlášení na putování Rájem 

● on-line vyplněná přihláška na webových stránkách Toulcova dvora – odkaz:  

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/putovani-rajem-i 

● platná členská přihláška do Sdružení SRAZ – noví členové mohou donést osobně, odeslat 

poštou nebo naskenovat a poslat na e-mail: srazsdruzeni@gmail.com 

● platba připsaná na účet našeho Sdružení SRAZ (viz. podmínky níže) 

Podmínky pro odhlášení z akce jsou uvedeny v samostatném souboru. 

https://www.toulcuvdvur.cz/akce/putovani-rajem-i


 

Doporučujeme 

Sjednat si úrazové pojištění. Úrazové pojištění si sjednává účastník sám, není zahrnuto v ceně. 

 

Termíny platby a výše příspěvků 

Účastníci pobytu zaplatí zálohu nebo celou platbu do 14ti dnů od přihlášení na webu (do 14ti 

dnů bude částka připsaná na účet Sdružení SRAZ). 

Účastníkům, kteří s námi na pobytu nikdy nebyli, účtujeme jednorázový poplatek 300,- Kč. 

Tento poplatek připočtěte k posílané záloze, popř. celé částce. Bez tohoto poplatku záloha 

nebude akceptována. 

Zálohu, popř. celou platbu, plus příspěvky za nové účastníky plaťte za rodinu dohromady. 

Můžete sečíst platby i za více pobytů. Ušetříte sobě i nám peníze za bankovní poplatky. 

 

Platba pro nové 

účastníky 

zároveň s platbou 

zálohy 

Záloha – platba 

do 14 dnů 

od přihlášení on-

line na webu 

Doplatek               

do 30. dubna 

2018 

Celá částka pro 

nové účastníky 

platba do 14 dnů 

od přihlášení na 

webu 

Celá částka pro 

opakované 

účastníky platba 

do 14 dnů od 

přihlášení na 

webu 

300,- Kč 3.000,- Kč 4.900,- Kč 8.200,- 7.900,- Kč 

 

V případě, že máte problém s dodržením termínu plateb, kontaktujte nás na e-mail 

srazsdruzeni@gmail.com, domluvíme se na řešení. Pokud záloha/platba nebude uhrazena do 

daného termínu, bude Vaše místo nabídnuto dalšímu zájemci.  

 

 

Platební údaje pro platbu příspěvku 

 

Číslo účtu 2201085361/2010 

VS děti a mládež (do 26ti let) 517 

VS dospělí (nad 26 let) 519 

Zpráva pro příjemce 

jmeno prijmeni 

(bez háčků a čárek – jinak je údaj na výpisu 

nečitelný) 

 

Přijetí platby potvrdíme e-mailem. 

 

 
Na setkání s vámi se těší 

váš lektorský tým Sdružení SRAZ 
Kontakt: tel: 604 219 987 

e-mail: srazsdruzeni@gmail.com, www.toulcuvdvur.cz 
 

mailto:srazsdruzeni@gmail.com
http://www.toulcuvdvur.cz/

