Jednodenní kurzy Psí školy Sírius
Komu jsou určeny:
-

všem kdo mají chuť si se psem hrát, učit se něčemu novému, strávit pár dní v prima
partě
těm, kdo by rádi navštěvovali naši psí školu ale nemohou se účastnit pravidelných
lekcí na cvičišti.
pejskům kteří si chtějí najít nové kamarády
majitelům, kteří chtějí prověřit svého psa v novém prostředí
nebo těm, kteří si s tím pacholkem prostě už neví rady …

Kde se konají:

na cvičišti psí školy v Horažďovicích:
- z HD výjezd jako na Plzeň, Nepomuk, po pravé straně Albert, pak Pneuservis, garáže,
pak vila se skalkovou zahradou a za ní je dobře ukrytá ostrá odbočka doprava, po ní nahoru až
jsou najednou cesty tři, vyberte zlatou střední, pár metrů – a jste u nás!
- od Plzně je to první odbočka doleva pod horizontem, ještě před cedulí „Horažďovice“.

Typy kurzů:
1, Kurz výchovy a základního výcviku
Cílem kurzu je: majitelům psů vysvětlit a prakticky procvičit základní dovednosti dobře
vychovaného psa jako jsou: chůze na vodítku, přivolání, „na místo“, povel „fuj“, „sedni“,
„lehni“. Věnovat se budeme také řešení konkrétních problémů, odnaučování zlozvyků atd.
Zúčastnit se mohou štěňátka od 4 měsíců i dospělí psi.

2, Kurz agility pro začátečníky
Cílem kurzu je: - nácvik jednotlivých překážek agility a jejich jednoduchých kombinací
- zdokonalení vedení psa bez vodítka

Během kurzu je samozřejmostí i volné proběhnutí a společné psí hrátky.

Počet psů

na jeden kurz je omezen na 12, budou rozděleni do skupin.

S sebou: -

jednoduché popruhové vodítko a nejlépe jednořadový řetízkový obojek
správné velikosti (možno zakoupit na místě)
- je-li potřeba tak náhubek.
- oblíbené pamlsky
- nejmilejší hračku
- očkovací průkaz psa s platným očkováním

Cena kurzu: účastník s 1 psem

600,- Kč, za dva psy 1 000,- Kč

Důležité: každý majitel zodpovídá za případné škody způsobené jeho psem
Chcete se přihlásit? Pak tedy:
- vyberte si typ kurzu a termín který je pro Vás nejvhodnější
- vyplňte přihlášku
- vyčkejte na její potvrzení
- nejpozději 7 dní před začátkem kurzu ho zaplaťte na č.ú. 517847351/0100,
do zprávy pro příjemce uveďte své jméno.
- pokud čemukoliv nerozumíte, neváhejte mi napsat na sirius@zaluzi.cz ,
nebo zavolat na 728963083.
A kdo se na Vás těší?
Přece já!
Romana Krásná :o)
canisinstruktor,
instruktor Klubu agility ČR

