Základní kynologická organizace BEDEA KROMĚŘÍŽ
pořádá:

LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR PRO PSY
Kroměříž – jedno z nejkrásnějších míst na Moravě a jedno z historických center moravské
kultury, Vás zve do nejmodernějšího kynologického centra v ČR.
V krásném prostředí na Vás čeká pěkný areál, ve kterém můžete strávit volný čas a dovolenou s celou
rodinou. Zázemí areálu Vám nabízí pěkné, nové a čisté ubytování ve čtyř lůžkových pokojích s
lůžkovinami, sociální zázemí, restauraci s barem jejichž součástí je společenská místnost s krbem.
V ceně je stravování formou plné penze.
V našem výcvikovém areálu pořádáme letní výcvikové tábory pro psy pravidelně. Zúčastnit se mohou
všichni psi bez rozdílu věku, plemenné příslušnosti a stupně vycvičenosti. Vítaní jsou jak
profesionálové a dlouholetí pejskaři, tak i úplní začátečníci a milovníci psů.
Tábor je zaměřen na intenzivní přípravu psů především v obraně a poslušnosti s možností zakončit
Vaše úsilí složením zkoušky z výkonu.
Je pro Vás připraven nabitý program včetně různých přednášek, videozáznamů z tréninků a praktické
ukázky naší i zahraniční kynologické špičky, takže nudit se rozhodně nebudete.
Konečná náplň Vašeho pobytu bude záviset jen na Vás a Vašich požadavcích.
Figurovat Vám budou figuranti mezinárodní a republikové úrovně pánové:
Jarda Labík a Víťa Glisník.
V oblasti poslušnosti se Vám budou věnovat:
MVDr. Jana Glisníková a Víťa Glisník
K tréninku jsou zde k dispozici dvě velké, vzájemně oddělené travnaté plochy regulérních rozměrů pro
konání zkoušek, překážky pro sportovní kynologii a záchranáře. Součástí areálu jsou zpevněné
parkovací plochy, odkládací boxy pro psy a veterinární ošetřovna.
Zábavu si zde najdou i ti, kteří se přijedou jen rekreovat. Okolí Kroměříže nabízí množství
cyklostezek a turistických tras. Sama Kroměříž, vzdálená od našeho areálu cca 5 minut autem, je
jedním z nejkrásnějších měst s překrásným historickým centrem, památkami a možností se po všech
stránkách kulturně vyžít.
Podmínkou účasti je zaplacený pobyt a přihláška/rezervace odeslaná do termínu uzávěrky.
!!! POZOR – Provádějte platbu co nejdříve - tábory jsou kapacitně omezeny !!!
Mezinárodní očkovací průkaz nebo pas se záznamem o platném očkování je nutný.
Umísťování do pokojů je podle pořadí zaslaných přihlášek a počtu společně ubytovaných.
Úhradu pobytu provádějte pomocí složenky typu C, na adresu:
ZKO BEDEA Kroměříž, Vejvanovského 466, 767 01 Kroměříž
!!! Do zprávy pro příjemce prosím uveďte termín konání tábora o který máte zájem !!!
Nástup pobytu do 15.00 hod. ( 16:00 informační schůzka účast nutná )
Žádáme všechny účastníky, aby dodržovali nástupy i odjezdy!!!
TERMÍNY:

24.7. – 31.7.2009
7.8.- 14.8.2009
21.8.- 28.8.2009

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE :

e-mail:
web:
telefon:

hvezda@bedea.cz
http://hvezda.bedea.cz
777 608 910

Uzávěrka přihlášek : 30.6.2009
Uzávěrka přihlášek : 7.7.2009
Uzávěrka přihlášek: 21.7.2009

Ceník:
Psovod:
5.200,- Kč
Příslušník nad 10 let
4.200,- Kč
Dítě do 10 let
2.500,- Kč
Děti do 4 let zdarma (bez nároku na stravu a lůžko)
Příplatky:
volné lůžko ve 4-lůžkovém pokoji
další pes, který se bude účastnit výcviku
za zkoušku (bude se vybírat až na místě)

300,- Kč/den
1000,- Kč
cca 300,- Kč

STORNOVACÍ PODMÍNKY:
Při stornování přihlášky je účastník povinen zaplatit stornovací poplatek ve výši:
· dle skutečně vzniklých nákladů nejméně však 500,- Kč, pokud bude přihláška stornována do 60 dnů před začátkem akce
· dle skutečně vzniklých nákladů nejméně však ve výši 20% z ceny, pokud dojde ke stornování přihlášky 60 - 45 dní před začátkem akce
· dle skutečně vzniklých nákladů nejméně však ve výši 35 % z ceny, pokud dojde ke stornování přihlášky 45 - 30 dní před začátkem akce
· dle skutečně vzniklých nákladů nejméně však ve výši 50% z ceny, pokud dojde ke stornování přihlášky 30 -14 dní před začátkem akce
· dle skutečně vzniklých nákladů nejméně však ve výši 80% z ceny, pokud dojde ke stornování přihlášky v době mezi 14 dnem včetně
před datem začátku akce a nebo se účastník nedostaví z vlastní viny.
Pořadatel má právo stornovací poplatek odečíst od zaplacené ceny.

Zde odstřihněte:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Přihláška na letní výcvikový tábor:
Zatrhněte
vhodný
termín

24.7. – 31.7.2009
7.8.- 14.8.2009
21.8.- 28.8.2009

Uzávěrka přihlášek : 30.6.2009
Uzávěrka přihlášek : 7.7.2009
Uzávěrka přihlášek: 21.7.2009

PSOVOD: ________________________________________ Datum narození: _________________________
Bydliště: _________________________________________ PSČ :___________________________________
Mobil: _________________________________________ Email :___________________________________
Pes: Plemeno: _________________Jméno :_____________ Chov. stanice: ____________________________
Datum narození: _________________________ Splněné zkoušky: __________________________________
Mám zájem o složení zkoušky: ___________________________________ ( vypište)
Další pes: Plemeno: _________________Jméno :_____________ Chov. stanice: _______________________
Datum narození: _________________________ Splněné zkoušky: __________________________________

RODINNÍ PŘÍSLUŠNÍCI :
Jméno: ___________________________________________ Datum narození: _________________________
Jméno: ___________________________________________ Datum narození: _________________________
Jméno: ___________________________________________ Datum narození: _________________________
!!! K přihlášce přiložte kopii ústřižku o zaplacení pobytu !!!
Bez dokladu o zaplacení je přihláška NEPLATNÁ
Akce se účastním na vlastní úrazovou pojistku a zodpovídám za všechny škody způsobené mnou či mým psem.
V _______________________________ dne ____________________

_________________________
podpis psovoda

