PROPOZICE
letní výcvikový tábor loveckých plemen
www.loveckyvycvik.cz
Místo: areál Osada Pohádka a přilehlé honitby, okres Mladá Boleslav (http://www.osadapohadka.cz/)
Datum: 19. – 26. srpna 2018. Příjezd v neděli od 15:00 do 18.00, odjezd v neděli v průběhu dopoledne.
Pozn. Tábor začíná nedělí vzhledem ke klubové výstavě KCHHMO v nedalekých Zákupech. Kdo by měl zájem se
ubytovat už od pátku a vyrazit na výstavu z tábořiště, tak se prosím individuálně nahlaste v osadě Pohádka. Měli by mít
volno. Ubytování mimo termín tábora si každý hradí individuálně.
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2018.

Přihlašování od 23.4.2018. Do té doby nebudou přihlášky přijaty.

Podmínka účasti: očkovací průkaz s platným očkováním. Na tábor nebudou připuštěni nemocní psi a háravé feny.
Ubytování: Chatová osada Pohádka je umístěna v lesoparku, na okraji malebného městečka Bělá pod Bezdězem
obklopeného lesy, poli a loukami. Areál máme celý rezervovaný, tj. nikdo nás nebude rušit a my nebudeme rušit
nikoho. Pro doprovodné osoby asi 200 m od osady vede přeshraniční cyklotrasa č. 241 Mělník – Žitava, na kterou
navazuje cyklotrasa č. 3040 – 3045 Bělá p. B. - Hrádek - Žitava. A jen 200 m od osady je pěkné přírodní koupaliště.
Ubytování je v jednoduchých, 4 lůžkových chatkách s terasou. Vybavením chatek jsou válendy, palandy, skříň a stolek
se židlí. Sociální zařízení je společné, nově zrekonstruované. Parkování možné u chatek. V chatičkách budeme moci
bydlet po dvou max. po třech. Takže bude více místa. Ubytování je skromné, bez lůžkovin. Prosím nezapomeňte spacák
a prostěradlo či rovnou peřiny s povlečením. Psi budou ubytováni na chatkách. V nedaleké Bělé je veškerá občanská
vybavenost.
Stravování: 3x denně v jídelně s terasou. Večer posezení s drobným občerstvením a nápoji. V areálu je rovněž
k dispozici kuchyňka s ledničkou. Kuchyňka není vybavena nádobím.
Krmení pro psy si každý zajišťuje sám.
Program: - úvod do loveckého výcviku pro štěňátka a začátečníky
- výchova a výcvik základní poslušnosti
- příprava na zkoušky dle platných ZŘ
- sportovní soutěže, táborák, společenská zábava 
(podrobný program viz leták - INFORMACE)
Výcvik bude probíhat ve skupinách o počtu 4-6 psů. Skupiny budou tvořeny psy ve stejném stupni výcviku. Čtvrtek
bude odpočinkovým dnem pro pejsky. Páníčci budou mít program zajištěný. Výcvik bude ukončen v sobotu odpoledne.
Odjez individuální v průběhu nedělního dopoledne.
Zvěř a veškeré výcvikové pomůcky budou zajištěny. Seznam toho, na co nezapomenout viz leták – INFORMACE.
Cena: výcvik, ubytování a plná penze na osobu se psem ………..........
7700,výcvik dalšího psa vedeného stejnou osobou….………………... 3000,doprovodná osoba starší 15-ti let ........……………………….........4700,doprovodná osoba mladší 15-ti let …………………………..
3000,- (kojenec zdarma)
Každý účastník tábora zodpovídá v plné výši za škody způsobené svým psem. Je povinen uklízet po svém psovi.
Zodpovídá za to, že jeho pes nebude rušit ostatní déletrvajícím štěkotem nebo vytím v denních i nočních hodinách.
Účastnici budou na tábor přijímáni podle pořadí došlých přihlášek. Kapacita je omezená počtem instruktorů a počtem
psů pro jednotlivé zaměření skupin. Přednostně budou brání zájemci o celý pobyt.
(podrobné informace o instruktorech a dalších zajímavostech viz leták INFORMACE)
Přihláška je platná pouze s kopií dokladu o zaplacení zálohy 3000 -Kč za osobu.
Zálohu je nutno zaplatit do 1.7.2018.
Zálohu uhraďte po potvrzení přijetí organizátory.
Platby posílejte na účet České spořitelny:2319043319/0800 a do zprávy pro příjemce uveďte LVT + Vaše jméno
a příjmení, VS uvádějte Vaše telefonní číslo uvedené v přihlášce. Doplatek do plné výše účastnického poplatku bude
probíhat na místě. V době kratší než 14 dnů před začátkem pobytu je při nezajištění náhradníka záloha nevratná. Děti
do patnácti let pouze v doprovodu rodičů.

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

