
SKCHTaF – Výcvikové dni / Víkend s teriérom – Belušské Slatiny 
29.08.2008 - 31.08.2008  -  informácie 

 
       Milí členovia klubu a milovníci teriérov! Už piatykrát sa stretneme na výcvikových dňoch v Belušských 
Slatinách organizovaných SKCHTaF. Myslíme si, že by sme mohli pomenovať  akciu VÍKEND S TERIÉROM. 
Zmena názvu naznačuje, že sa zúčastnia aj nepoľovné    plemená. Samozrejme, že prebehne i klasický výcvik 
poľovných plemien, ako aj výcvik pre iné nepoľovné psíky. Budeme radi, keď prídete aj len tak, zabaviť sa  
a stráviť príjemný víkend s priateľmi v  kruhu terierkárov.  
 
          Zraz účastníkov je v piatok 29.08.2008 v poobedňajších hodinách. Výcvik psíkov je dvojdňový od soboty 
30.08.2008 do nedele 31.08.2008. Riadia ho naši výcvikári Peter Glezgo a Stanislav Oujezdsky. Ukončenie 
výcvikových dní je v nedeľu 31.08.2008  poobede. 
Okrem iného bude: 
- Prednáška o využití homeopatie pri liečbe ľudí a psov  -  MVDr. Zuzana Cigániková  -  SKCHTaF 
- Výcvik poslušnosti psov – pán Ján Šrámek  -  Kynologický klub SANEDOK. 
- Prednáška o canisterapii spojená s ukážkami  -  členovia kynologického klubu Ekoiuventa. 
- Nová disciplína výcviku psov, flyball   -  Kynologický klub Ekoiuventa. 
 
 
Ubytovanie a strava v priestoroch Hotela Termál:  www.hoteltermal.sk  
Ceny ubytovania a stravy – PLNÁ PENZIA za / deň: 
 
Deti do 3 rokov zadarmo – bez nároku na lôžko 
Deti od 3 do 12 rokov  390.- Sk 
Dospelí 490.- Sk 
Sám na izbe:  príplatok + 30% z ceny ubytovania 
Pes na izbe: 50.- Sk 
Pri pobyte na 3 noci zľava 90 ,- SK / osoba, deň (noc) - od prvého dňa !!!  
 
Strava: 
 
Piatok  29.08.2007 
Večera: 
Paradajková polievka s cestovinou. Kuracie soté, ryža, zeleninová obloha. 
 
Sobota 30.09.2007 
Raňajky: 
Varené párky, horčica, maslo, džem, chlieb, čaj, műsli, mlieko. 
Obed:  
Fazuľová polievka s domácimi rezancami. Bravčové pečené, kapusta, knedľa. Ovocie. 
Večera: 
Jelení kotlíkový guláš, chlieb, pivko alebo kofola. 
(podávame pri ohnisku, alebo pri muzičke vo vedľajšom záhradnom pohostinstve) 
 
Nedeľa 31.08.2007 
Raňajky: 
Obložený tanier /3 druhy salámy/, syr, vajce na tvrdo, maslo, džem, műsli, mlieko, čaj.  
Obed: 
Vývar s rezancami.  Vyprážaný bravčový rezeň, slovenský šalát. Zmrzlinový pohár.  
 
Na požiadanie zabezpečíme diétnu i vegetariánsku stravu!!! 

http://www.hoteltermal.sk/


  
Využite predĺžený 4 dňový víkend.  

Piatok - 29.08.2008 a Pondelok - 01.09.2008 sú štátne sviatky!! Zľava 90.- Sk / deň 
 
 
 
Ďalšie služby Hotela TERMÁL ,  Belušské Slatiny: 

- detské ihrisko 
- nadkryté ohnisko s možnosťou opekania  
- plávanie v termálnom bazéne – letná sezóna 
- stolný tenis 
- biliard 
- hracie automaty 
- stolný futbal 
- ihrisko vhodné na mini futbal  
- vychádzky do prekrásneho okolia s odborným výkladom a sprievodcom 
- vozenie na konskom povoze – zvoz unavených účastníkov od brlohu – cena dohodou 

 
Prosím Vás, do  prihlášky uveďte počet osôb a nocí. Počet psíkov a plemená. 
Uveďte v prihláške PROSÍM nielen deň príchodu, ale aj čas + strava v príslušnom dni. 
 
Príklad: 
John Bock – 2 dospelí + 1 dieťa do 3 rokov + 2 deti do 12 rokov, 1 pes IT, od 29.08.2008 
od večere, do 31.08.2008 končíme obedom.... 
 
Uvedené informácie by mali byť presné, aby sme mohli spresniť objednávku stravy a ubytovania v hoteli 
TERMÁL 
Prihlášky posielajte do termínu 22.08.2008 
 
S dokladom / kópiou o uhradení zálohy  ( 300.- Sk / osoba )  na adresu: Ján Ilgo.  
Záloha v prípade odhlásenia sa z pobytu po uzávierke sa použije na úhradu storno poplatkov a súvisiacich 
nákladov.  
Prosím Vás, pri úhrade uvádzajte -  KS: 3558 a VS: 0808. Pri hotovostnom vklade na účet žiadajte, aby Váš 
peňažný ústav uviedol do „SPRÁVY PRE PRIJÍMATEĽA“ Vaše PRIEZVISKO! Číslo účtu: 2827988001 / 
5600 Ďakujem! 
 
 
 Vítaní sú všetci milovníci psov a obzvlášť teriérov! Veríme, že prídete v hojnom počte a privediete medzi nás aj 
nových priaznivcov a milovníkov teriérov. 
 
             Tešíme sa na Vás všetkých! 
 
                                                    S pozdravom 
                                                                                     Ján Ilgo 
      
PS: V prihláške nemusíte uviesť číslo zápisu, dátum narodenia. Psíkovia môžu byť aj 
kríženci. Zúčastnení psi by mali byť zdraví! Psíkovi zoberte platný očkovací preukaz! 
 
 
 
 


