PROPOZICE:
6. ročník výcvikového setkání retrívrů v Lázních
Bělohrad
se zaměřením na základní výcvik retrievera,
složení OVVR i dalších loveckých zkoušek
Termín: 30.8. – 2.9.2006
Setkání je zakončeno OVVR (pátek 1.9.06)
a navazuje na MVP Mladá Boleslav (sobota 2.9.06)
Již 6. sezónu pořádáme v příjemném prostředí kempu v Lázních Bělohrad výcvikové setkání
retrívrů zakončené OVVR a navazující na Mezinárodní výstavu psů v nedaleké Mladé
Boleslavi, což nabízí splnění hned dvou podmínek chovnosti během jednoho víkendu.
Setkání je určeno zejména zájemcům o složení OVVR či loveckých zkoušek jako PZ a FTR.
Vítáni jsou také majitelé mladých pejsků, kteří potřebují nejlépe praktickou ukázkou poradit,
jak s výcvikem správně začít, jak se vyvarovat chyb apod. Cvičení probíhá ve skupinkách
(vhodné pro socializaci mladých jedinců), k dispozici bude samozřejmě reálná zvěř (pernatá
i srstnatá), výcvik s dummy apod. – vše dle individuálního zájmu a potřeb účastníků.
OVVR je na programu už v pátek 1.9.06 , aby nebyli druhý den po výstavě pejsci unaveni.
Spojte příjemné s užitečným a přijeďte poslední dny prázdnin strávit se svým pejskem
k nám.
Program:
30.08.06: Příjezd v dopoledních hodinách, ubytování, rozdělení do skupin, seznámení
s principy správného výcviku a zkušebními řády, povelová technika, praktický výcvik.
31.08.06: Praktický výcvik, k večeru diskuze o chovu, zdraví, výživě retrievera apod.
01.09.06: V 8.30 zahájení OVVR, odpoledne vyhlášení výsledků, večer táborák
02.09.06: Ukončení akce, odjezd na MVP Mladá Boleslav
Ubytování je zajištěno ve čtyřlůžkových chatičkách (vzhledem k dostatečné kapacitě kempu
má každý svou chatičku). Pejskové spí s námi. Areál kempu je uzavřený, mimo hlavní
silnici, tedy bezpečný pro volné venčení našich pejsků. Velmi pěkné a klidné prostředí.
Stravování formou polopenze (snídaně, večeře) v jídelně kempu. K dispozici bude velmi
dobře vybavená kuchyňka (veškeré kuchyňské spotřebiče – lednička, sporák atd., bílé i
černé nádobí).

Ceník: - 1100,- Kč / pobyt / 1 os.
V ceně je zahrnuto ubytování za 3 noci, polopenze, náklady na výcvik. V případě zajištění
ubytování mimo areál nebo pro místní, bude účtován pouze poplatek za výcvik 300,-Kč /
den. Lze platit až na místě v hotovosti, nutné však objednat předem!
Poplatek 400,-Kč za OVVR (konané dne 1.9.05) není v ceně a bude hrazen v hotovosti na
místě. Upozornění: Nečlenové KCHLS platí částku 800,-Kč, proto doporučujeme už nyní
vyřídit členství u matrikářky klubu paní Winterové – tel. č. 382 522 220 nebo
iwinter@tiscali.cz
Vyplněnou přihlášku a kopii dokladu o zaplacení zašlete nejpozději do 20.8.04 na adresu:
Mgr. Martina Fialová, Jugoslávská 93, 613 00 Brno, nebo faxem na č. 545 236 236,
případné další informace na tel. č. 604 809 201 nebo info@viabrunensis.cz
Po obdržení přihlášky vám bude zasláno potvrzení o přijetí na kurs.

PŘIHLÁŠKA:
6. ročník výcvikového setkání retrívrů v Lázních Bělohrad
30.8. – 2.9.2006
Jméno a příjmení vůdce psa:
Počet psů:
Počet dalších osob:
Adresa majitele psa:

Telefon:
*Mám zájem o OVVR:
*Nehodící se škrkněte
Datum:

e-mail:
ANO

NE

Upřesním na místě
Podpis:
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