SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV
VÁS POZÝVA

VÍKEND A TERIÉROM - VÝCVIKOVÉ DNI
PRÍPRAVA NA FD, BL a SD

Hotel TERMÁL v Belušských Slatinách
28.08.2009 - 30.08.2009
Program výcvikových dní:
Piatok 28. augusta 2009
17:00 Zraz účastníkov , ubytovanie – Hotel TERMÁL www.hoteltermal.sk
18:00 Večera
20:00 Spoločenské posedenie

Sobota 29. augusta 2009
07:00
08:00
09:00
13:00
14:00
14:00
18:00
18:30
19:30

Raňajky
Výcvik v diviačom oplôtku
Výcvik na umelom brlohu a umelej diviačej stope
Obed
Klubové skúšky odvahy na diviaka
Výcvik na umelej diviačej stope, brloh, oplôtok...
Členská schôdza SKCHTaF.
Večera
Spoločenské posedenie

Nedeľa 30. augusta 2009
07:30 Raňajky
08:30 Výcvik na umelom brlohu a diviačom oplôtku
13:00 Obed
Okrem oficiálneho programu budú aj iné zaujímavé akcie: výcvik, canisterapia, coursing atď.

Uzávierka prihlášok : 18. augusta 2009 !!!!
Prihlášky posielajte na adresu: poštou, alebo e-mailom
Ján Ilgo, Zakvášov 1518/51, 017 07 Považská Bystrica
Mobil: +421 905 328486, email: jan@ilgo.sk ,
www.ilgo.sk – viac informácií o akcii

Ubytovanie s plnou penziou:
-

-

Hotel TERMÁL dospelý : 17,09 € na osobu a deň
Hotel TERMÁL deti do 3 rokov : zadarmo
Hotel TERMÁL deti od 3 do 12 rokov : 13,59 € na osobu a deň
Pri pobyte viac ako 3 noci zľava 3 € / osoba, deň (noc) - od prvého dňa !!!
Pes na izbe: 1,66 € na deň

Záväzná prihláška na výcvikové dni *
V Belušských Slatinách dňa 28.08.2009 – 30.08. 2009 Hotel TERMÁL

Vodič psa / majiteľ: .............................................................................................
Klubové skúšky odvahy na diviaka: áno / nie
Poplatok za skúšku odvahy na diviaka: cca 7.- € . Za hotové priamo na skúškach.
Skúšky odvahy budú posudzovať kvalifikovaní rozhodcovia pre SD, preto je
nevyhnutné prihlásiť sa na tieto skúšky dopredu, najneskôr do 18.8.2009!
Účastníci, ktorí chcú absolvovať Klubové skúšky odvahy na diviaka, ako kvalifikáciu na
KDS musia vyplniť údaje o psovi a vodičovi. Pre ostatných sú údaje o psovi nepovinné.
Meno psa :
Plemeno:
Číslo zápisu:

pes/suka ..........................
Dátum narodenia :

Počet miest na ubytovanie od 28.08.2009 / dve noci ..........*
od 29.08.2009 jedna noc ..........*
od 30.08.2009 / jeden deň ..........*
Strava, uviesť počet ľudí: ..........* polpenzia * / plná penzia *:
28.08.2009 večera : áno * / nie *
29.08.2009 raňajky */ obed * / večera *
30.08.2009 raňajky */ obed * / večera *
* doplniť počet ľudí *označiť stravu

adresa bydliska ............................................................................................................
V .................................................. dátum ...............................................
Podpis: ........................................

*Prihláška je záväzná. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť VD BS, prosíme
o včasnú informáciu, najneskôr 7 dní pred akciou.

