SIRIUS team – Opatovice nad Labem
pořádá

Agility tábor s Alicí Boháčovou 24. – 27. 7. 2019
Pro všechny nadšence agility, začátečníky i pokročilé, pořádáme letní tábor s Alicí
Boháčovou. Trénovat se bude ve skupinkách 2x denně, k dispozici je v našich prostorech
kuchyňka, sociální zařízení i kotce pro psy. Naše klubová kantýna bude v provozu a bude se
o Vás starat naše úžasná Yvetka . Přidejte se k nám! Místa jsou omezena.
program:
Cvičení agility pro začátečníky i pokročilé 2x denně, skupinky po 4 týmech, trénink cca
1,5h dopoledne a 1h odpoledne.
Na závěr týdne pořádáme dvouzkoušky 2019, kde nám postaví parkury právě Alice. Pro
účastníky tábora je možné využít zlevněné startovné za tým - pouze 60,- Kč!
cena:
1700,– Kč za jeden tým na celý tábor /naši členi mají zvýhodněnou cenu!/
(cena nezahrnuje stravné)

Jako závazná přihláška se bere po zaplacení zálohy, což je 50% z ceny tábora.
Platby zasílejte na účet číslo: 1016747728/6100
Do zprávy pro příjemce uveďte jméno psa a psovoda, jako variabilní symbol pak číslo
mobilního telefonu uvedeného v přihlášce.
přihlášení:
přihlášky zasílejte emailem na YvetaS@seznam.cz
(do přihlášky uveďte Vaše jméno, jméno psa, plemeno, velikostní kategorii, začátečník/pokročilý
/A1,A2,A3/, tel. a email na Vás a zda máte zájem o ubytování u nás v areálu, v průběhu tábora bude
v provozu i naše kantýna)
počet týmů omezen na 12
ubytování:
ZDARMA přímo v areálu cvičiště ve vlastních stanech
v areálu bude po celou dobu k dispozici kuchyňka s vybavením (lednice, rychlovarná konvice,
mikrovlnka) a sociální zařízení včetně sprchy s teplou vodou
je možné využít i odkládací kotce na psy
další ubytovací možnosti v blízkém okolí např.:
* Hradec Králové – www.ubytovnahk.cz, www.usvatehojana.cz, www.ubytovna-hradec.cz
* Pardubice – www.hotel-hurka.cz
stravování:
* každé ráno bude možné si dát snídani, kávu, čaj – občerstvení zajištěné v naší kantýně a můžete
vyzkoušet i slavný Mug cakes

další info: YvetaS@seznam.cz
Yveta Součková, tel.: 603 918 300 FB: https://www.facebook.com/SIRIUSteam

podmínky:
* platná povinná očkování (dle zákona)
* každý účastník je povinen řídit se zákonem 246/1992 Sb. v platném znění na ochranu zvířat proti
týrání
* po dobu tábora psovod plně odpovídá za svého psa (pořadatel nezodpovídá za škody způsobené
psem nebo psovodem ani za ztrátu či úhyn)
* Pořadatel si vyhrazuje přísný zákaz jakéhokoliv prodeje zboží, obvzlášť s kynologickým
charakterem

Přihláška na „Tábor s Alicí Boháčovou“
Jméno psovoda : …………………………………..
Číslo mobilního telefonu : ………………………..
Jméno psa: …………………………………………….
Plemeno: ……………………………………………….
Kategorie : S / M / L
Začátečník / pokročilý

