Geeft zich op voor het ponykamp
in de:
Meivakantie:
-30 april en 1 mei
Zomervakantie:
- 6 t/m 10 juli
- 13 juli t/m 17 juli
- 3 aug t/m 7 aug
- 10 aug t/m 14 aug
Herfstvakantie:
- 12 oktober t/m 16 oktober
Kerstvakantie:
- 21 dec en 22 dec 2021
(graag omcirkelen/aangeven welk

VOOR MEER INFORMATIE:
De Hollandsche Manege
Vondelstraat 140
1054 GT AMSTERDAM
Tel. 020-6180942
Email: info@dehollandschemanege.nl
www.dehollandschemanege.nl

HOLLANDSCHE
PONYKAMPEN
IN 2020

ponykamp)

………………………………………………..

Datum en plaats:
……………………………………………………
Handtekening ouder/verzorger:
…………………………………………………….

Ook in de mei-, herfst- en
kerstvakantie!!

HOLLANDSCHE PONYKAMPEN
IN 2020
Na het overweldigende succes van
de vorige jaren organiseren wij ook
in 2019 leuke ponykampen.
Deze ponykampen worden
georganiseerd tijdens:
Meivakantie:
-30 april en 1 mei
Zomervakantie:
-6 t/m 10 juli
-13 juli t/m 17 juli
-3 aug t/m 7 aug
-10 aug t/m 14 aug
Herfstvakantie:
-12 oktober t/m 16 oktober
Kerstvakantie:
-21 dec en 22 dec 2021
De kinderen gaan natuurlijk
heerlijk paardrijden. Daarnaast
wordt er veel aandacht besteed
aan het poetsen en verzorgen van
de pony's. Bovendien zullen er
spelletjes, een waterfestijn,
theorieles, een

‘pimpmyponyfashionshow’ e.d.
worden georganiseerd. Kortom,
een tijd vol plezier!
Alle dagen beginnen om 09.00 uur
en om 17.00 uur moet je weer
opgehaald worden.
Natuurlijk wordt er elke middag
voor een goede lunch gezorgd.
Iedereen is van harte welkom,
zowel kinderen mèt rijervaring als
zònder rijervaring.
DE KOSTEN
De kosten bedragen € 350,- per
kind per week. De kosten voor de
tweedaagsponykamp in de mei- en
kerstvakantie bedraagt € 175,Wil je je inschrijven, stuur dan een
ingevuld inschrijvingsformulier op.
Je ontvangt dan een bevestiging.
Een paar dagen voor aanvang van
het ponykamp ontvang je nog een
informatiebrief en de factuur.

INSCHRIJFFORMULIER
PONYKAMP 2020
Naam:
Geboorte-datum:
Adres:
Emailadres:
Postcode en woonplaats:
Telefoon:
Bij ongeval
waarschuwen(mob.tel.nr.)
Bijzonderheden:
(eventueel medicijngebruik e.d.)
Indien stadpas, dan gaarne het nr.

z.o.z.

