Výcvikový tábor KCHPB
Usporiadateľ: KCHPB, KK Ružomberok, Výcviková škola K9 Jáger
Miesto konania – Futbalové ihrisko Ivachnová / pri Ružomberku/
Dátum konania: 5.8.2019 – 10.8.2019
Garant akcie: Bc. Andrea Adamčiaková, výcvikár KCHPB,
kontakt: č. t.: 0905511257 od 20,00 -21,00 hod alebo e-mail: adamciakova71@gmail.com
Figuranti:
Bc. Juraj Jáger - figurant 2. triedy
Ubytovanie a strava individuálna!!!
Možnosť ubytovania v stanoch, autách v areáli futbalového ihriska ( k dispozícii bude sprcha aj WC), prípadne na priváte v okolí.
Možnosť stravy: donášková služba, prípadne v blízkych reštauráciách (k dispozícii bude chladnička, rýchlovarná kanvica, mikrovlnka).
ZAČIATOK:
5.8.2019 do 10:00hod ( od 9,00 - 9,30 prezentácia, kontrola očkovacích preukazov)
Trénovať začíname o 10:00 hod.
VÝCVIK :
Výcvik bude realizovaný podľa konkrétnych požiadaviek psovoda, zameraný na pachové práce a nácvik poslušnosti, obrán
a špeciálnych cvikov malých plemien, podľa národného skúšobného poriadku, s prihliadnutím na temperament, povahu a vek psa.
Každý večer si preberieme výcvikový deň pri spoločných posedeniach pri ohni.
Tábor bude ukončený skúškou SOP / rozhodca Ing. Jaroslava Slačková/ - bez poplatku
Počas tábora, dňa 10.08.2019 je možnosť účasti na skúške podľa NSP / rozhodca bude delegovaný ZŠK/ 15 €
POPLATKY: 10 € na deň ( zálohu vo výške 25 € prosím uhradiť do termínu uzávierky)
PRIHLÁŠKY + zálohu :
Prihlášky a zálohy posielajte na: Adamčiaková A. Likavka 955, 034 95, e-mail: adamciakova71@gmail.com
Počet účastníkov je limitovaný ( 20 - dvojíc pes + psovod ) – uzávierka prihlášok 5.7.2019

Prihláška na letný výcvikový tábor KCHPB

Meno a priezvisko : ……………………………………………………………………………………………………………
Dátum narodenia :

……………………………………….

Telefón: ………………………………………..

Bydlisko - adresa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Člen kynologického nebo chovateľského klubu : ……………………………………………………..

Meno a chovateľská stanice psa : ……………………………………………………………………………
Plemeno: …………………………………………………………………….. Pes / Fena
Dátum narodenia psa : …………………………………………… Číslo zápisu : ………………………………
Mám záujem zúčastniť sa v rámci tábora skúšky podľa

SOP /9.8.2019/
NSP /10.8.2019/

Zúčastním sa tábora v termíne od............... – do.......................
Za škody spôsobenú psom behom výcvikového tábora zodpovedá psovod/majiteľ psa, ktorý sa tábora účastní.
Účastníci sú povinní mať u sebe očkovací preukaz psa s platným očkovaním.

……………………………………………
Podpis účastníka

K prihláške pridajte prosím potvrdenie o zaplatení.

