PROPOZICE – PŘÍPRAVA NA ZV

Víkendový výcvik je určen pro plemena OHAŘŮ (ostatní plemena po dohodě),
kteří se chystají na zkoušky VLOH. Výcvik bude probíhat v honitbě u Prahy, kde
máme k dispozici zazvěřené terény. Program výcviku je zaměřen pouze na
disciplíny ZV, takže dortíky apod. nemusíte brát.
Místo: honitba MS Čelákovice
Datum: 22. – 24. dubna 2022. Zahájení bude v podobě teorie v Restauraci u Čechů,
Praha 6.
Přihlašování: e-mailem od 17. 4.2022 (kdo dřív přijde, ten dřív ….: ). Přihlašování
před tímto datem není možné. Musí být stejné pro všechny….
Podmínka účasti: Na výcvik budeme dojíždět. Na páteční teorii bude upřesněno místo
srazu v sobotu ráno.
Ubytování: Na výcvik budeme dojíždět. Na páteční teorii bude upřesněno místo srazu
v sobotu ráno.
Stravování: V pátek při teorii, si každý dle chuti může dát večeři z menu restaurace U
Čechů. V sobotu a v neděli máme zajištěné obědy v restauraci v Čelákovicích. Obědy
budou pro urychlení obědové pauzy jednotné. Ukončení výcviku bude vždy v
odpoledních hodinách. Večeře již bude doma.
Jídlo si účastník hradí sám.
Program:
 nácvik poslušnosti, vedení psa po poli
 příprava na samotné zkoušky, nácvik všech disciplín
 projekce videozáznamů + rozbor
 teoretické zvládnutí zkušebního řádu
 společenská kynologická zábava 

Výcvik bude započat v pátek večer. Proběhne teorie zkušebního řádu. Teorie jednotlivých
disciplín zkoušek vloh. V sobotu budou po skupinách probíhat přípravy na jednotlivé
disciplíny. Nedělní dopoledne (pokud se nedomluvíme jinak) bude věnováno zkouškám
vloh „na nečisto“, kdy projdeme všechny disciplíny a jako na zkouškách oznámkujeme.
Právě nezkoušení psi budou docvičovat to, co jim nejde. Odpoledne proběhne ukončení
výcviku a individuální odjezd.
Zvěř a veškeré výcvikové pomůcky budou zajištěny. S sebou přepínací vodítko, píšťalku,
obojek, stopovačku a pamlsky. Pro páníčky vhodné oblečení do terénu. Doporučujeme
holinky či pláštěnku.
Cena:
za celý víkend - výcvik a ubytování jednoho vůdce jednoho psa od pátečního
večera do neděle odpoledne
……2300,za jeden den výcviku tj. páteční večer a sobota/neděle
……1300,za výcvik dalšího psa vedeného stejným vůdcem - jeden den
……2000,Placeno do na výcviku Zuzce či převodem na účet u České spořitelny: 2319043319/0800
a do zprávy pro příjemce uveďte ZV a Vaše jméno a příjmení, VS uvádějte Vaše
telefonní číslo. Plaťte po potvrzení přihlášky.
Obědy a večeře si každý účastník hradí sám.
Každý účastník zodpovídá v plné výši za svého psa a škody jím způsobené. Účastnici
budou na akci přijímáni podle pořadí došlých přihlášek. Přednostně naše klienty.
Kapacita je omezená počtem 15 -ti psů. V případě nenaplnění kapacity účastníky
s „mlaďochy“, kteří se chystají na zkoušky vloh, tak lze po dohodě doplnit o účastníky,
kteří potřebují „dopilovat“ polní práci na vyšší typy zkoušek.

Přihlášky zasílejte na e-mail: info@loveckyvycvik.cz.

