Skupina přátel pořádá tradiční výcvikový tábor psů malých loveckých plemen
v termínu od 22.-30.6.2019. Intenzivní výcvik bude především zaměřen na Lesní
zkoušky, Barvářské zkoušky a Zkoušky nováčků.
Pobyt pořádáme pro zájemce, kteří by rádi nechali rozvinout přirozené vlohy
svého pejska a případně se chtějí zúčastnit zkoušek lovecké upotřebitelnosti.
Intenzivní společný výcvik psů i vůdců přímo v honitbě pod vedením zkušených
cvičitelů umožní výrazně pokročit ve výcviku i pochopení Vašeho svěřence.
V případě zájmu můžete tábor ukončit složením zkoušek lovecké
upotřebitelnosti. Výcvik bude probíhat v honitbě místního mysliveckého sdružení
Tetřívek – Rozvadov

Ubytování:
Je v bývalé rotě pohraniční stráže Hraničky

Skupina přátel

GPS: 49°41'36.9"N 12°32'10.2"E.

ve spolupráci s ‚ČMMJ z.s. OMS Trutnov

Stravování:
Je zajištěno v prostorách roty (obědy a večeře). Možnost využití společné
kuchyňky. Snídaně z vlastních zásob.

a MS Tetřívek – Rozvadov
pořádá již

14. ROČNÍK
VÝCVIKOVÉHO TÁBORA
který se koná

22.-30.6.2019

Všeobecná ustanovení:
Každý majitel ručí za škody způsobené svým psem. Po příjezdu majitel
psa/feny doloží platné očkování proti vzteklině, psince a parvoviróze. Do areálu
a k výcviku nebudou připuštěny nemocní psi a háravé fenky. Majitel psa bude
vhodně ustrojen s pomůckami pro vedení psa na zkoušky.
Cena za týdenní pobyt:
Cena za týdenní výcvik je 2 900,-Kč za psa (Cena zahrnuje zajištění honitby,
zvěře, barvy, technické a organizační zajištění).
Cena za ubytování je 250,- Kč za noc na osobu, děti do 15 let cena 150,-Kč
za noc (v ceně je čisté ložní prádlo, teplá voda a v případě nutnosti topení).
Výcvik je možný i bez ubytování.

Program:
22.6.2019

do 12:00
od 13:00
od 18:00

- příjezd účastníků, ubytování, oběd
- odjezd do honitby a začátek cvičení
- večeře a seznámení s celým týdenním programem

Přihláška na výcvikový tábor
Termín: 22.-30.6.2019
Místo konání: Rota Hraničky
Přihlášené osoby:

23.- 27.6.2019
- celodenní cvičení dle potřeby každého účastníka tábora
28.6. – Barvářské zkoušky
29.6. – Lesní zkoušky
30.6. – Zkoušky nováčků

1) …………………….……………….…………………………………………...………
2)……………………………………………………………...…………………...………
3) ……………………………………………………..………………………………...…
4) ……………………………………………………….…………………………………
Přihlášení psi (jméno, velikostní ráz, druh osrstění, datum narození):

Kontaktní adresa pro bližší informace a přihlášky:
1) …………………….……………….………………………...…………………………

Monika Illová 731 164 098, monika.illova@seznam.cz
2)……………………………………..……………………………………………………
3) ……………………………………………………….…………………………………

Souhlasím se zaslanými propozicemi a podmínkami konání výcvikového tábora.
V ………………………….dne:……..………2019 Podpis: ……………………………..
Přesná adresa, e-mail, tel. spojení ……………………..……………………………..…...
……………………………………..………………………………………...……….……

