VÝCVIKOVÝ VÍKEND CHODSKÝCH PSŮ
7. - 10.5.2020 areál ZKO Kácov
www.zkokacov.cz

PROPOZICE
Akce je určena pro začátečníky i pokročilé. Zaměříme se na sportovní kynologii,
tedy stopy, poslušnosti a obrany. Vyzkoušíte si také dogdancing a obedienci.
Proběhne i příprava na svod, výstavu a bonitaci.
Začátek akce: Příjezd ve čtvrtek 7.5. v dopoledních hodinách. Odpoledne již bude
trénink! Ukončení pak v neděli 10.5. do 13hod.
Ubytování: Ve vlastních stanech, pro psy možnost odkládaček.
Stravování: Vlastní, k dispozici je kompletně vybavená kuchyňka, případně ve
městě restaurace.
Výbava: Obojky, vodítka ( nejlépe i náhradní ), postroje ( na obrany či stopy ),
delší vodítko na obranu ( cca 3m ), kdo potřebuje, ať se nestydí za náhubek, aporty,
hračky, spousty různých pamlsků, a hlavně, nezapomenout očkovací průkaz, s
platným očkováním!!!
POZOR - Počet je omezen na 25 cvičících psů!!
Cena:
1) člen KPCHP 1300,- a každý další cvičící pes 900,2) nečlen KPCHP 1500,- a každý další cvičící pes 1200,č.ú. 170969041/0600
VS 10052020
zpráva pro příjemce:
jméno a příjmení psovoda / počet psů

Přihlášky zasílejte na e-mail: jana.warak@email.cz, a do předmětu uveďte Kácov
2020.
Jakmile proběhne platba, přihlášení bude potvrzeno e-mailem.
K přihlášení stačí vypsat veškeré požadované údaje do e-mailové zprávy.
Pro dotazy mě můžete kontaktovat na telefonu 608 332 375, Jana Maierová

Upozornění:
· účastníci jsou povinni řídit se Řádem na ochranu zvířat
· každý účastník nese odpovědnost za škody způsobené jím nebo psem a je
zodpovědný za bezpečnost a zdraví svého psa, pořadatel neručí za zranění či úhyn
psa
· pes musí mít platné očkování proti vzteklině ne starší než 1rok – majitel předloží
při přejímce výcviku se nesmí zúčastnit psi agresivní vůči lidem nebo psům,
nemocní či v rekonvalescenci, feny v druhé polovině březosti (vyjma stop) nebo
kojící
· háravé feny je majitel povinen nahlásit a řídit se pokyny pořadatele
· každý majitel je povinen uklízet po svém psu exkrementy

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení psovoda ..........................................................................
Bydliště.........................................................................................................
Telefon...................................... e-mail........................................................

Jméno psa....................................................................................................

Chovatelská stanice....................................................................................
Datum narození.........................................................................................
1) začátečník
2) pokročilý - složené zkoušky...................................................................
....................................................................................................................

Údaje vypsat u každého cvičícího psa!

