Třemošná, U Vodárny 907, 330 11

Propozice a přihláška na AKITÍ KENÍ SRAZ 2019
po stažení přihlášky v pdf. ( wordu) do vašeho pc lze přihlášku po otevření vyplnit

Pořádá Akita Ken z.s.
Termín 17. - 19. 5. 2019

PENZION KOLIBA HRÁDEK – ORLICKÉ HORY
K dispozici salonek, venkovní posezení, krásné prostředí, sklípek , grilování
***************************************************************************
PROGRAM:
pátek

sobota

1. příjezd
2. ubytování
3. odpolední a večerní
posezení
 Info ke spolku,
cíle, akce srazy,
novinky, činnost





snídaně

9,00-10,00 Procházka
10,15-11,30 Klikací hra
11,30-14,00 Oběd
14,00-15,00 Výcvik skupinový
15,30-17,30 Přednáška – řeč psů

neděle
individuální lekce dle požadavků majitelů
psů cena 250,-Kč/lekce přímo výcvikářce
ČASY:
1. 11,00-12,00
2. 12,00-13,00
3. 13,00-14,00
4. 14,00-15,00
5. 15,00-16,00

Výcvik vede zkušená výcvikářka formou pozitivní metody Míša Šedivá
Večerní posezení jak se komu bude líbit
S sebou pomůcky na důsledný úklid po pejscích a mlsání, pro které by váš
miláček i do ohně skočil
PŘÍJEZD: 17. 5. 2019 ODJEZD: 19. 5. 2019
Stravování:
PLNÁ PENZE ( menu dle vašeho výběru)
Ubytování:
15x 2-3 lůžkový pokoj nebo apartmán
Vlastní karavany (úhrada bude řešena na místě s provozovateli)
CENA
Ubytování s plnou penzí dle výběru/osoba
Výcvikový poplatek pes/celý pobyt
Další pes
Příklad výpočtu: 2 osoby + 1 pes celý pobyt

700,-Kč/den
300,-Kč/pobyt
250,-Kč/pobyt
3100,-Kč/pobyt

Podání přihlášek a úhrada pobytu:




Přihlášky se přijímají v elektronické podobě, potvrzení o přijetí zasíláme obratem .
Uzávěrka přihlášek je 30.4.2019 nebo do naplnění kapacity.
Potvrzením přihlášky je úhrada 100% zálohy z ceny pobytu a výcviku: do 5 dnů po
potvrzení přihlášky. Přihláška bude přijata, potvrzena, očíslována zaslána
potvrzená ZPĚT emailem na vámi uvedenou adresu.
Číslo účtu: 2401587921/2010 VS: vaše telefonní číslo + 15
(příklad: xxx xxx xxx15) do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a číslo přijaté
přihlášky
Poznámka k výcvikovému poplatku a stornopodmínky:

Zálohově se platí i výcvikový poplatek předem, v případě neúčasti psa bude vrácen. Bude-li pes z výcviku
odhlášen do 30 dnů před zahájením kurzu vrací se celá částka, do 14 dnů před je stornopoplatek 50%,
méně než 14 dnů je stornopoplatek 100% z výcvikové ceny za psa. Stornopodmínky pro úhradu pobytu:

Třemošná, U Vodárny 907, 330 11
do 7 dnů před zahájením kurzu se při odhlášení vrací celá částka, méně než 7 dní je stornopoplatek 25% z
celkové ceny za pobyt.
Kontakt pro ZASLÁNÍ PŘIHLÁŠEK EMAILEM : markovalida1@seznam.cz

PŘIHLÁŠKA NÍŽE

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
PŘIHLÁŠKA NA AKITÍ KENÍ SRAZ 17. – 19. 5. 2019
Vyplňte, prosím, bílá pole

Jméno a příjmení:
Adresa a telefon:
Emailový kontakt:
Počet osob:
Počet psů:
Počet nocí:
Datum:
Podpis:
Číslo přijaté přihlášky :

datum:

podpis za spolek:

Výpočet ceny:
Vyplňte, prosím, podle skutečného počtu žlutě zvýrazněný řádek
1 noc s
PP
700,-

Počet
osob:

2 noci s
PP
1400,-

X
Příklad
výpočtu
2 osoby

x

1 pes

2 psi

3 psi

300,-

550,-

800,-

=

+
1400

+

300

Zvláštní požadavky:

Datum:

Celkem Kč

Podpis přihlášeného:

=

3100,-

