SKCHTaF – Výcvikové dni / Víkend s teriérom – Belušské Slatiny

26.08.2011 - 28.08.201 – informácie
Tento rok to bude už 8. stretnutie našich členov i nečlenov klubu - milovníkov teriérov na
Výcvikových dňoch / Víkend s teriérom v Belušských Slatinách! Je to dobrá akcia, kde je skvelá
príležitosť stretnúť sa s priateľmi, kde si môžeme vymeniť svoje skúsenosti pri výchove a výcviku
našich štvornohých priateľov. Počas našej akcie bude členská schôdza, Klubové skúšky odvahy na
diviaka – pre konanie skúšky odvahy na diviaka je potrebný minimálny počet 5 prihlásených
psov v termíne do 19.08.2011. Sú vítaní aj majitelia nepoľovných plemien a krížencov. Prebehne
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 26.08.2011 v poobedňajších hodinách. Akcia je dvojdňová. Riadiť ho
budú naši výcvikári pod vedením Roba Lackoviča - (brloh, oplôtok) - PRÍPRAVA NA FD, BL a SD.
Ukončenie výcvikových dní bude v nedeľu 28.08.2011 poobede, zavŕšené spoločným fotografovaním
všetkých účastníkov.
Okrem poľovného výcviku bude pestrý a bohatý program:
- Výcvik poslušnosti psov: p. Fridrichová
- Prednáška o canisterapii spojená s ukážkami: členovia kynologického klubu Ekoiuventa.
- Inštruktáž predvádzania psíka: p. Cwieceková
- Coursing: p Kutlach
- Ukážky úpravy psíkov: p. Cwieceková
- Využívanie homeopatie pri liečbe ľudí a psov: Dr. Zuzka Cigániková
- Vypracovanie diviačej stopy – inštruktáž: p. Hotová
- Nespútaná diskusia a zábava
Ubytovanie a strava v priestoroch ubytovne Termál: www.hoteltermal.sk
Ubytovanie s plnou penziou na osobu a deň:
- Hotel TERMÁL dospelý na 2 lôžkovej izbe s plnou penziou: 20.- €
- Hotel TERMÁL dospelý na 3 lôžkovej izbe s plnou penziou: 18.- €
- Hotel TERMÁL dospelý sám na izbe s plnou penziou: 27.- €
- Hotel TERMÁL deti do 3 rokov : zadarmo bez nároku na posteľ a stravu
- Hotel TERMÁL deti od 3 do 13 rokov : 14,99 €
- Pri pobyte viac ako 3 noci zľava 3 € / osoba, deň (noc) - od prvého dňa !!!
- Pes na izbe: 1,50 € na deň - klub prepláca členovi klubu jedného psa na izbe!
Na požiadanie zabezpečíme diétnu i vegetariánsku stravu!!!
Služby Hotela TERMÁL , Belušské Slatiny:
detské ihrisko, nadkryté ohnisko s možnosťou opekania, stolný tenis, pivný kiosk, biliard, termálne
kúpalisko, hracie automaty, stolný futbal, ihrisko vhodné na mini futbal, vychádzky do prekrásneho
okolia so sprievodcom.
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!
za SKCHTaF Ján Ilgo

Viac informácii, prihláška a propozície sú na webe: www.terriers.sk , www.ilgo.sk .

