EL CAVALL DE LA TEVA VIDA VIU A TATANCA
APADRINAMENT DE CAVALLS
Els nostres cavalls es mantenen gracies a les rutes i activitats que fem amb vosaltres, pero degut a la
crisi ara es un esforç considerable quasi imposible d'afrontar... Sobretot a l'hibern quan l'herba del prat
escasseja o no n'hi ha mes perque ja l'han pasturat... L'alimentacio: fenc, pala, alfals, pìnso,
complements per els cavals vells, cura dels cascs i atencions veterinaries, son un munt de despeses que
sense la vostra ajuda ens costa moltisim de fer front.
Pots apadrinar un cavall poltre o euga i gaudir dels avantatges especials que donem als nostres padrins:
Visitar el teu cavall apadrinat, respatllar-lo, dutxar-lo, treure'l a passejar perquè pasturi, passar una
estona amb ell, i segons el tipus d'apadrinament que escullis: Excursions gratuites!
PADRI: Aportacio de 50€ mensuals.
Inclou: Descompte 10% per al padrí en totes les nostres activitats. Visites 1 cop a la setmana 2h per al
padrí i 1 acompanyant.
PADRI HONORARI: Aportació a partir de 70€ mensuals.
Inclou: Descomptes 10% per al padrí i 1 acompanyant en totes les nostres activitats. Visites 1 cop a la
setmana 2h. per al padrí i 1 acompanyant. 1 excursió 2h. gratuïta per al padrí un cop al mes en un grup
ja establert.

CESSIÓ DE CAVALLS
Si mai has somiat en tenir un cavall/euga/poltre però no pots afrontar la despesa de la seva compra, ara
tens la oportunitat de gaudir d'un dels nostres meravellosos cavalls en cessió!
T'oferim gaudir d'ells a canvi d'afrontar la seva manutenció, pagant tant sols el pupil·latge, a Tatanca
150€ mensuals per un mínim de tres mesos o be 170€ mensuals si ho vols fer durant un mes.
Podràs disfrutar del cavall tutelat, muntar-lo, fer grans passejades i rutes, apuntar-te a les classes de
Doma natural dels diumenges, formar-te en els nostres cursos, classes o sortides programades sense cap
cost afegit!
A mes per cada persona que portis a fer una ruta amb tu o qualsevol activitat tindrà un descompte del
20%.
Pots gaudir de la seva companyia, acampar al prat al seu costat, raspallar-lo i passar el dia amb ell,
SEMPRE QUE VULGUIS!! Sempre avisant de la teva arribada per mòbil o watsap al 722221288.

Els cavalls que estan cedits, nomes els munta exclusivament el seu tutor. Durant les visites el Tutor pot
estar acompanyat de 1 persona mes.
Fem un contracte de cessió firmat per les dues parts, on hi consta la data de començament i finalització
del contracte que pot ser per a un mes, per varis mesos o un any!
Tindràs la tranquil·litat de saber que estan ben cuidats i viuen com a reis i reines amb la seva manada, i
els seus companys en llibertat.

_____________________________________________________________________________

WAKANDA
La Wakanda, va neixer el 17 de gener del 2008. La seva cap
palomina la confon amb la seva mare Yacutake i la seva
germana Imaphi, de fet son quasi idèntiques! La seva mare
Yacutake es creuada de Quarter Horse i Bretó, el seu pare es
Quarter Horse.
Es molt forta i rústica Li agrada molt l'aigua i banyar-se al riu,
que la raspallin i estiguin per ella. Super educada i respectuosa,
preparada des del seu naixement.
Aprofita la oportunitat de tenir una euga Quarter excepcional,
muntar-la per aquestes muntanyes, banyar-te amb ella, disfrutar practicant Mountain Trail i passar el
dia amb ella, oferint-li la companyia i atencions que necessita. El passat mes de maig va tenir una
potreta així que si ets el seu tutor pots compartir amb ella el seu creixement i anar amb la seva filla de
ruta. Pes màxim: 70kg. Rutes de fins dues hores mentre tingui la potreta (novembre) després rutes de
fins a un dia de durada.

___________________________________________________________________________

PRINCE
En Prince va néixer el es fill de Bala (appaloosa x arab) i Coloss (Quarter
Horse) es un supervivent, va néixer amb un malformació: no tenia anus ni
esfínter. Contra tot pronòstic va ser operat dues vegades amb èxit. I aquí
el teniu ple de salut i energia! Tant ple de salut que va ser pare de cinc
poltres! Esta castrat i ja surt amb les demés eugues d'excursió! Es un
cavall molt afectuós, te una mirada que enamora. Aprèn molt ràpid
Mountain Trail li encanta que li posin reptes i li encanta sortir de ruta.
Pes màxim: 60kgs, rutes de fins un dia de durada.

_____________________________________________________________________________

TD. DAKOTA BARS
La Dakota nascuda el 09 de maig del 1993, de raça Paint Horse, es la mare de
Xanah, i avia de la Sandy, es gran d'edat, però segueix amb la mateixa energia i
potencia quan surt de ruta. Es una santa, sempre disposada a tirar endavant i
galopar a la mínima, es molt sensible a les ajudes i una delícia en el seu tracte...
Muntada per nens, es mes que fiable, encara que li sobre l'energia per tots els
seus porus, es plenament controlable i mai te donarà un ensurt.
Pes màxim: 75kgs, rutes de fins a un dia de durada. Pas trot i vigilar el galop que
no es cansi massa.

____________________________________________________________________________

XANAH DAKOTA BARS
La Xanah es una euga Paint Horse nascuda el 18/06/2012 es filla
de la Dakota (Paint Horse) i del Coloss (Quarter Horse). Es una
euga molt dolça i afectuosa, no s’espanta mai de res, es pacient
i tranquil·la. Li encanta sentir-se especial i que la tractin com
una princesa. El passat mes de maig va tenir una potreta així
que si ets el seu tutor pots compartir amb ella el seu
creixement i anar amb la seva filla de ruta. Fins fa un any tenia
un tutor que se l’estimava molt i ara troba molt a faltar aquelles
passejades i el tracte especial que li dispensava.
Pes màxim: 75 kgs, rutes de dues hores mentre tingui la potreta (gener) després rutes de fins a un dia de
durada.

CONCICIONS PER LA CESSIÓ I APADRINAMENT DE CAVALLS:
-Els cavalls no es poden canviar de prat.
-No es pot repartir menjar (farratge) ni emplenar les menjadores, nomes ho fa el responsable, però si que podeu
ajudar a fer-ho!
-No repartir: xuxes, pomes, pastanagues, pa, etc. Enmig de la manada, pots provocar el caos! En casos especials,
demanar ajuda al responsable per aprendre com fer-ho.
-Les caques que deixin els cavalls apadrinats o cedits a la zona d’espera, les recull el seu padrí o tutor.

-El material que facis servir: raspalls, rasquetes, suadors, selles, forques, etc. Es deixen nets i endreçats al seu lloc.
-Sempre es deixaran les tanques, portes etc.. tal com les hem trobat. (avisar al responsable si tens dubtes)
-No es pot entrar als prats que estan tancats per una valla…
-En cas que vegis un cavall amb una ferida, malaltia, cavall estirat, cavalls escapats, vallats per terra, filats trencats,
qualsevol cosa anormal, etc.. Avisar al responsable
-Respectar, normes de circulació quan vagis per la carretera. Muntat actua com si anessis en un cotxe. Desmuntat i
portant cavall de la corda, ets un vianant.
-Amb els cavalls cedits o apadrinats no es pot circular de nit per la carretera, els cavalls han d’arrivar al centre avans
que es faci fosc.
-Saluda sempre a tothom que et creuis amb els cavalls, els cavallistes som simpàtics i educats! Fes-te notar, saluda,
avisa... per la teva seguretat i la seguretat dels demes.

TATANCA RUTES A CAVALL
Masia la Costa 17733 Albanyà. Tl: 722221288. www.hipìcatatanca.info

