Propozice a přihláška
Kdy: 23. – 24. 5. 2015
Kde: Zaječov u Berouna. Více o místu na http://www.konezajecov.cz/
Pro koho: Pro majitele i příznivce australských kelpií a australských
ovčáků. Děti vítány. Pejsci od 3 měsíců, začátečníci i pokročilí.
Předběžný program:
sobota dopoledne – záchranářský výcvik/ agility
sobota odpoledne – agility/pasení/coursing
neděle dopoledne – pasení a zkoušky ZVOP (cena zkoušky není
zahrnuta v ceně víkendovky)
neděle odpoledne – seminář o pasení
neděle po celý den – agility
Začátek víkendovky je v sobotu od 9:00 hodin a konec v neděli kolem
17:00 hodiny.
Instruktoři výcviku:
agility: Petra Monhartová
záchranářský výcvik: Martin Brandner
pasení: Helena Muzikářová
coursing: Olina Hájková
Cena za výcvik a ubytování je 500,- Kč na celý víkend, případně lze
přijet i na jeden den za 250,-Kč. Cena za jídlo na celý den je 150,-Kč.
(Zkouška ZVOP se platí zvlášť a na místě při prezentaci.)
Ubytování: v chatce nebo ve vlastním stanu, spacáky s sebou

Podmínky pro účast:
• psi musí být klinicky zdraví s platným povinným očkováním
• každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb.
v platném znění, na ochranu zvířat proti týrání
• každý účastník je povinen důsledně dodržovat čistotu, uklízet
exkrementy v areálu a jeho okolí
• pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem
ani za ztrátu, zranění nebo úhyn psa
• vstup na vlastní nebezpečí
• osoby mladší 18 let se mohou výcvikového víkendu zúčastnit
pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce
• úhradou účastník souhlasí s podmínkami soustředění

Přihlášku zasílejte na e-mail: janakautska@seznam.cz
Uzávěrka přihlášek 18. 5. nebo po naplnění kapacity.
Detaily platby a přesný program budou upřesněny po přihlášení.

Přihláška:
Jméno a příjmení:
Bydliště:
e-mail:
telefon:
počet cvičících psů:
ubytování:
v chatce (počet osob):
ve stanu (počet osob):
Občerstvení:
snídaně (počet osob):
oběd (počet osob):
večeře (počet osob):
Mám zájem o výcvik:
agility (počet psů):
záchranařina (počet psů):
pasení (počet psů):
zkoušku ZVOP (počet psů):
coursing (počet psů):

Pro děti i dospělé je možné zajistit jízdu na koních (nutno předem
domluvit a není to v ceně víkendu).

