ПРОГРАМА
Лагер по Обездка 04-07.07.2022
Лагерът по Обездка ще се проведе на конна база „ФРИГОПАН“ с. Царацово с треньор
Веселина Соколова-Далакова. Лагерът ще е със следната програма:
1. 04.07.2022 г. след 12:00 ч. Настаняване на коне
- 04.07.2022 – 17:00 ч. – Откриване на лагера и определяне реда на
тренировките (ще се проведе в залата зад ресторанта)
- 04.07.2022 – 19:00 ч. – Вечеря
2. 05.07.2022 г.
 05.07.2022 – 07:00 ч. – Закуска
 05.07.2022 – 08:00 ч. – Начало на тренировките
(Всяка тренировка на 05.07.2022 ще е с продължителност 40 минути и ще бъде
заснета на видео)
 05.07.2022 – 12:00-13:00 ч. – Обяд
 05.07.2022 – 13:30-15:30 ч. – Обсъждане на заснетите сутрешни тренировки,
теория, видео уроци (ще се проведе в залата зад ресторанта)
 05.07.2022 – 16:00 ч. – Тренировки с продължителност 40 минути
 05.07.2022 – 20:00 ч. – Вечеря
3. 06.07.2022 г.
 06.07.2022 – 07:00 ч. – Закуска
 06.07.2022 – 08:00 ч. – Начало на тренировките с продължителност 40 минути
 06.07.2022 – 12:00-13:00 ч. – Обяд
 06.07.2022 – 13:30-15:30 ч. – Обсъждане на заснетите следобедни тренировки
от 05.07.2022, теория, видео уроци (ще се проведе в залата зад ресторанта)
 06.07.2022 – 16:00 ч. – Тренировки с продължителност 40 минути
 06.07.2022 – 20:00 ч. – Вечеря
4. 07.07.2022 г.
 07.07.2022 – 07:00 ч. – Закуска
 07.07.2022 – 08:00 ч. – Начало на тренировките с продължителност 40 минути
 07.07.2022 – 12:00-13:00 ч. – Обяд
 07.07.2022 – 16:00 ч. – Тренировки с продължителност 40 минути
 07.07.2022 – След приключване на тренировките закриване на лагера

Комплексна цена за един състезател (настанен в двойна стая) и кон: 620,00 лв.
Комплексна цена за един състезател (настанен в единична стая) и кон: 710,00 лв.
Цената включва:






Настаняване на коня/кобилата в бокс с включен постел (слама) и сено за
времето на лагера
Настаняване на състезател в двойна или единична стая
Закуска, Обяд и Вечеря (Закуска с топла или студена напитка по избор. Обяд
супа или салата по избор, основно месно ястие, вода. Вечеря салата и грил с
гарнитура, вода).
Видео заснемане на тренировките на 05.07.2022 г.

Допълнителни услуги:







Придружител настанен в стая с участник от лагера – 40 лв.
Допълнителна двойна стая за придружители на участник/участници в
лагера – 80 лв. на вечер
Храна за придружители на участник в лагера – 45 лв. на ден на човек, които
включват закуска, обяд и вечеря и се хранят с графика на лагера.
Възможност за закупуване на слушалки с микрофон на място – 30 лв.
Настаняване на коня/кобилата в бокс (конюшня) с първи постел талаш се
доплаща 45 лв. допълнително
Допълнителна бала талаш – 25 лв.

 На плаца за лагера ще бъде построен състезателен манеж за обездка.
 Тренировките ще се провеждат с професионални радио станции за езда с цел лесна и
разбираема комуникация между ездач и треньор.
 След лагера ще се проведе второто състезание от Балканската Лига по Обездка, което
ще е на 09 и 10.07.2022 г.
ЛАГЕРЪТ Е С МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ОТ 14 КОНЯ
( Запълването е по реда на подадените заявки )

Записвания и заявки се подават на имейл адрес: info@dressage.bg
Телефон за информация – 0878 514 811 – Веселина Соколова-Далакова
В заявката задължително се посочва име на състезател и кон, име на клуб, както и телефон за
контакт.
Организатора си запазва правото да променя програмата и условията.
Организатора не носи отговорност за материални щети, нещастни случаи, заболявания и
травми при коне и ездачи.

