Pozvánka

ZKO Kyjov – Boršov č.726
a ZO Kyjov – Boršov č.10325
pořádají seminář

Zuckerbrot & Peitsche – „Cukr a bič“

Jürgen Zank
MISTR NĚMECKA, VÍCEMISTR SVĚTA,
MNOHONÁSOBNÝ ÚČASTNÍK MS ve výkonu, figurant,
chovatel NO „vom Fluchtweg“
KDY?

15. - 16. 11. 2014
KDE?
Výcvikový areál ZKO Kyjov – Boršov, Za humny 18, 697 01 Kyjov
GPS 49°1'22.311"N, 17°7'29.884"E

CENA?
2.600,- (stejně se psem / bez psa)
Celou tuto částku je nutno uhradit do uzávěrky. Částka je vratná pouze v případě, že
budeme mít náhradníky nebo si seženete náhradníka za sebe sami.
V ceně NENÍ zahrnuto ubytování a ani strava.
Uzávěrka přihlášek:
1.10. 2014
Počet míst je omezen a hned jakmile bude seminář obsazen nebudou další
přihlášky ani platby akceptovány. O přijetí rozhoduje datum odeslání
částky za seminář. Neváhejte!

SEMINÁŘ
pomůže účastníkům uchopit základy výcviku metodou negativního / pozitivního
učení, aktivaci psa atd. Skládá se z teoretické části a z praxe.
Je určen pro všechna plemena, jejichž majitelé se věnují sportovní kynologii.

PODROBNÉ INFORMACE
Platba:
Platbu zasílejte složenkou typu „C“ na adresu jednatelky ZKO: Bohuslava Šibalová,
Věteřov 28, 697 01 Kyjov
Platba převodem (výjimečně) po telefonické domluvě: B.Šibalová, mob.č. 606 777 669
PROGRAM
ZAČÁTEK SEMINÁŘE: v sobotu v 8.00h - oběd 12.00 – 13.00 – konec semináře cca v
17.h – večeře 18.00. V neděli bude časový harmonogram stejný
Ubytování:
Přímo v areálu, kde bude probíhat seminář – omezený počet, 2 – 3 lůžkové pokoje.
http://www.zko-kyjovborsov.cz/ubytovani/
kontaktní osoba: B. Šibalová, 606 777 669
http://www.podlipami.penzion.com/
Jedná se o malý pension, který se nachází 2km od Kyjova
Kontaktní osoba : pan Gazárek, tel. : 602 553 585
http://pension-pod-sklepy.bezvadovca.cz/
Penzion se nachází cca. 4km od Kyjova.
Kontaktní osoba : Lucie Hýblová, tel.: 733 791 612
http://www.ubytovanikyjov.cz/ „U Petra“
kontaktní osoba pan Ivičič, tel.: 605 123 318
http://ubytovani.trifin.cz/penzion-kyjov/
tento penzion je cca.2 km od ZKO Kyjov-Boršov a nachází se v centru města
Stravování:
Ubytovaní v ubytovně ZKO Kyjov-Boršov mají možnost zajistit si stravu přímo na
ubytovně. Plná penze 200,-Kč Nutno uvést v přihlášce!!!
Zájemci, kteří NEbudou ubytovaní na ubytovně ZKO a budou chtít oběd nebo večeři,
musí to uvést v přihlášce. Cena za jeden oběd 80,- a za večeři 70,Seminář je určen pro 30 až 35 účastníků a nebude činěn rozdíl mezi účastníkem se psem
a bez psa.
Doba trvání semináře – 2 dny
Příjezd na akci je možný již v pátek odpoledne, uveďte v přihlášce.
PARKOVÁNÍ : přímo v areálu a jeho přilehlém okolí
K dispozici venkovní odkládací boxy – pronájem 30,- den
Odesláním přihlášky a platbou potvrzujete seznámení s propozicemi tedy i s podmínkami
účasti na semináři a souhlasíte s nimi.

