HOVAWART KLUB ČR, o. s.

pořádá:

Letní výcvikový tábor Javorová skála 2016
termín 9. - 14. srpna 2016

Co Vás čeká:
starší 10ti měsíců:

trénink poslušnosti, obran, stop, příprava na svod
a bonitaci

mladší 10ti měsíců:

základy poslušnosti, obran, stop, příprava na svod
(školka pro štěňata)
v případě zájmu – možnost uspořádání zkoušek

Místo konání:

kemp Javorová skála, Jistebnice

Věnovat se Vám budou:
Výcvikářka na poslušnost: Vlaďka Králová
 výcvikářka ZKO Újezd nad Lesy (Praha)
 chovatelka plemene Hovawart
Výcvikářka štěňata a stopy: Petra Kejdanová
 chovatelka plemene Hovawart
Nácvik svodů, bonitací, výstav, výcvik štěňat a stop: Kristýna Banertová
 chovatelka plemene Hovawart
Figurant: Ivan Tomšík
 člen KK Brno Líšeň
 zkušenosti s figurováním Hovawartů

úterý:

příjezd a seznámení s organizací

od středy:

výcvik probíhá po celý den v kombinaci: stopa, poslušnost, obrana

sobota:

v případě zájmu proběhnou zkoušky dle MZŘ a NZŘ
výcvik probíhá po zkouškách v kombinaci: stopa, poslušnost, obrana

neděle:

výcvik probíhá dopoledne v kombinaci: poslušnost a obrana

Ubytování:
Pro ubytování je v areálu 32 dřevěných chatek (2 nebo 4 lůžka - palandy
s matracemi, stolek, skříňky, vytápění elektrickými přímotopy) s celkovou kapacitou
128 lůžek, k dispozici společné zrekonstruované sociální zařízení s 8 sprchovými
kouty a 20 umyvadly, rovněž toalety.
V hlavní budově je kapacita lůžek pro 28 osob (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a možností vytápění elektrickými přímotopy), k dispozici je kuchyňka s ledničkou,
elektrickým vařičem a varnou konvicí. V areálu je dostatek plochy i pro vlastní stany.
Stravování:
V areálu je restaurace s občerstvením, po celou dobu pobytu bude zajištěna plná
penze (lze i bez plné penze).
Poplatky:
Výcvik prvního psa (člen klubu):
Výcvik prvního psa (nečlen klubu):
Výcvik první psa do 10ti měsíců (bez obran):
Výcvik prvního psa do 10ti měsíců (s obranou):
Výcvik druhého psa:
Ubytování, plná penze:
Ubytování psa:

sleva

Kč 2.000,-Kč 2.500,-Kč 1.200,-Kč 1.700,-Kč 150,-Kč 2.025,-Kč 50,--

V případě, že máte zájem s Vaším pejskem mladším 10ti měsíců absolvovat výcvik
pro starší uveďte do přihlášky.

REZERVACE e-mailem:
Kristýna Banertová
banertova@hovawart.cz
Po potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu ve výši 100% (ubytování, výcvik).
V případě zrušené rezervace je poplatek za výcvik nevratný. Poplatek za ubytování
se vrací ve výši 50ti % a to nejpozději 3 týdny před konanou akcí.
Číslo účtu klubu: 2200611833/2010
VS: 09082016
Zpráva pro příjemce: Jméno majitele + psa
S sebou platný očkovací průkaz, v případě zájmu o složení zkoušky s sebou i průkaz
původu, doklad o členství (v klubu nebo nějaké jiné organizaci).
Za škody způsobené psem zodpovídá majitel.

