VÍKENDOVÝ POBYT - PŘIHLÁŠKA A PROPOZICE

Přihlášky a zálohu zasílejte na adresu:

Zveme Vás na víkendový pobyt v našem areálu se zaměřením na nácvik a trénink obran dle
současného trendu, kdy se cení především bojovnost, aktivita a ovladatelnost psa. Tréninky
jsou zaměřeny na celkové zlepšení obrany a také na odstraňování nežádoucích projevů psa
při obraně (neúplné zákusy, překusování, pasivita, špatná ovladatelnost a další zlozvyky).
Součástí víkendových pobytů jsou také diskuze, které doplňujeme o videozáznamy z tréninků
a praktické ukázky naší i zahraniční kynologické špičky.
Konečná náplň víkendových pobytů bude záviset jen na Vašich požadavcích.

ZKO BEDEA Kroměříž, Vejvanovského 466, 767 01 Kroměříž
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA VÍKENDOVÝ TRÉNINK OBRAN
Jméno a příjmení:

Během víkendového pobytu Vám zajistíme:
-

kvalitní trénink
ubytování (2x nocleh)
stravování (2x plná penze)

Adresa:

K tréninku jsou zde k dispozici dvě velké, vzájemně oddělené travnaté plochy regulérních
rozměrů pro konání zkoušek, překážky pro sportovní kynologii a odkládací boxy pro psy.

Jako figurant se Vám bude věnovat špičkový figurant:

Vít Glisník

Poplatek pro psovoda s 1 psem: 2100,- Kč (Cena zahrnuje: trénink, ubytování, plná penze)

E-mail:
Mobil:

Poplatek pro osobu bez psa: 1400,- Kč (Cena zahrnuje: ubytování, plná penze)
Poplatek za každého dalšího psa ve výcviku: 700,- Kč
Poplatek za samostatný pokoj: 1000,- Kč/ noc

Pes:
plemeno a věk

Časový plán a náplň víkendového výcvikového pobytu:
Pátek
do 19:00

příjezd, ubytování a večeře, video projekce

Další pes:
plemeno a věk

Sobota
07:30

snídaně

08:00

trénink obrany

12:00

oběd

13:00

trénink obrany

18:00

večeře

19:00

diskuse a velkoplošná projekce

Další účastník – jméno, příjmení, adresa:

Pes - plemeno a věk

Neděle
07:30

snídaně

08:00

trénink obrany

12:00

oběd

13:00

trénink obrany

Bližší informace: mobil:
e-mail:
web:

+ 420 777 608 910
hvezda@bedea.cz
http://hvezda.bedea.cz

Kde nás najdete:
Kynologický areál Hvězda, Kotojedy – směr myslivecká střelnice na Hvězdě.
V Kroměříži na světelné křižovatce odbočit na KOTOJEDY. Za obcí Kotojedy projet křižovatku
rovně - odtud je již na kopci viditelná červená budova kynologického areálu Hvězda.
Podmínkou přijetí je závazná přihláška spolu se zaplacením poplatku nebo minimálně jeho
poloviny, jako zálohy. V případě neúčasti z jakékoliv příčiny je záloha nevratná (bude použita
na naběhlé náklady)!!!

Další účastník – jméno, příjmení, adresa:

Pes - plemeno a věk

