Psí škola Sírius Vás zve na:

Třídenní kurz zaměřený na výchovu a základní výcvik psů
Kurz je určen pro každého, kdo má chuť si se svým psem hrát, chce se něčemu novému naučit a strávit pár dní
v dobré partě.
Cílem tohoto kurzu je především přispět k dobré socializaci psů, upevnění jejich vztahu k pánovi, získání
základů poslušnosti.
Kdy? 29.4. – 1.5. 2006 Příjezd v sobotu do 9,00 hod, odjezd v pondělí večer.
Kde? V malém, ale šikovném kempu „Cihelna“ u Volenic. Na mapě najdete Volenice vlevo od trasy
Strakonice – Klatovy, odbočuje se v Katovicích, ve Volenicích sjet z hlavní jako na Tažovice, pokračovat tímto
směrem, odbočka do kempu bude označena.
Co se nabízí? K ubytování 5 chatek po 4 lůžkách a místo pro stany, stravování zajištěno v kempu 3x denně,
sociální zázemí je společné v areálu kempu, stejně tak kuchyňka se základním vybavením, jídelna, ohniště.
K pokochání krásná příroda, říčka, místo pro koupání, koně. Ke sportovnímu vyžití vybavení na ping-pong.
Jak bude kurz probíhat? Podle potřeby budeme cvičit ve skupinkách, individuálně nebo společně, budeme se
zabývat tím, co Vás trápí a odpovídat na to, co chcete vědět. K dispozici budou rovněž překážky na agility.
Co s sebou pro pejska: - obojek správné velikosti, nejlépe jednořadový stahovací řetízkový, klasické vodítko
- je-li potřeba tak náhubek
- krmivo a pamlsky, které pes rád, misky na vodu a krmení
- hračky, deka, pelíšek apod.
- řetízek na uvázání psa
- sáčky apod. na úklid exkrementů
- a hlavně – očkovací průkaz s platným povinným očkováním
Cena kurzu: A, účastník se psem – ubytování v chatce 800,- Kč
B, doprovod bez psa – ubytování v chatce 500,- Kč
C, účastník se psem – ubytování ve vlastním stanu 700,- Kč
D, doprovod bez psa – ubytování ve vlastním stanu 400,- Kč
V ceně není zahrnuto stravné, činí cca 150,- Kč/ den a bude se platit až na místě. První den je oběd a večeře
zajištěna pro všechny.
Kurz je nutno zaplatit předem do 14.4. 2006 převodem na č.ú. 517847351/0100, jako VS uveďte své příjmení.
Uzávěrka přihlášek: 14.4. 2006, počet účastníků je omezen. Další dotazy na tel: 728 963 083.
Účastníci mladší 18 let musí mít doprovod, spodní věková hranice pro psy je 4 měsíce, kurzu se nemohou
účastnit háravé fenky. Za škody způsobené psem odpovídá majitel.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Závazná přihláška na třídenní kurz se psy 29.4.-1.5. 2006
Jméno a příjmení ………………………………………………………………………….
Adresa …………………………………………………………………………………………………….
Telefon ………………………….

E-mail …………………………………

Jméno psa ………………………………………………. pohlaví ………………..
Plemeno …………………………………………………. věk …………………..
Mám zájem o ubytování (k požadované variantě napište počet osob):

A……

B…..

C……

D..….

Podpis …………………………….
Vyplněnou přihlášku doručte prosím do 14.4.06 poštou na adresu: Romana Krásná, Soběšice 122, 342 01 Sušice,
nebo faxem na tel: 376597675, nebo na e-mail sirius@zaluzi.cz Účast Vám bude zpětně potvrzena.

