Třemošná, U Vodárny 907, 330 11

Propozice a přihláška na 2. AKITÍ KENÍ SRAZ 2019
Pořádá Akita Ken z.s.

Termín 28.8. - 1. 9. 2019 4 noci
Nájezdový den od středy 28. 8. v odpoledních nebo večerních hodinách ( není nutno)
Autokemp Ježov, Jižní Morava, okolí Hodonína
*********************************************************************************
PROGRAM: ( změna programu vyhrazena)
Čtvrtek 29.8.
1. dopoledne
Příjezd , ubytování
2. odpoledne
Hry se psy
Rozdělení do skupin
3. seznámení
s výcvikáři a časovým
rozvrhem,večerní
posezení

1)
2)
3)
4)




Pátek 30.8.
1. dopoledne – vystavování
psů, příprava , úprava, fígle
2. odpoledne
Hry se psy,
Společná vycházka
Výcvik se zaměřením na
mladé psy
Hry s páníčky
3. večerní posezení s
přednáškou

Sobota 31.8.

Neděle 1.9.

1. dopoledne a odpoledne
Procházka , klikací hra
Výcvik skupinový
2. odpoledne
Výcvik, přehlídka spojená
s výkladem japonského
standardu
3. Večer Přednáška – řeč
psů

individuální lekce dle
požadavků majitelů psů
cena 150,-Kč/lekce
přímo výcvikářce
ČASY:
Půlhodinové intervaly od
9,00 hodin do 15,00
hodin s přestávkou na
oběd
- ukončení , odjezd

Součástí programu budou zajímavé přednášky a přehlídka:
řeč psů s videoukázkami
zajímavosti ze světa psů
výklad japonského standardu u akit
přehlídka s ukázkou Akiho posuzování ( přihlášky a úhrada na místě dle zájmu)
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:
Stravování:
Ubytování:

27. nebo 28. 8. 2019

ODJEZD:

1.9. 2019

možnost PLNÉ PENZE ( jinak vlastní zdroje, případně
restaurace v krátké dojezdové vzdálenosti)
2-5 lůžkové pokoje budova, chatky, vlastní karavany

CENA – pobyt – platí se pouze za obsazené lůžko
P-ubytování/osoba/noc (pokoj,vč. poplatku obci)
CH-bytování/osoba/noc (chatka,vč. poplatku obci)
K-osoba v karavanu /noc (vč. poplatku obci)

270,-Kč/den
250,-Kč/den
50,-Kč/pobyt

Karavan individuálně s ubytovatelem cca200,-/noc

Výcvikový poplatek pes/celý pobyt
Další pes téhož majitele
Plná penze

750,-Kč/pobyt
550,-Kč/pobyt
280,-Kč/den

Podání přihlášek a úhrada pobytu:




Přihlášky se přijímají v elektronické podobě, potvrzení o přijetí s pořadovým číslem i
potvrzení ceny zasíláme obratem. Uzávěrka přihlášek je 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: 280819 + číslo vaší přihlášky
např: 28081905( přihláška č. 5)
do zprávy pro příjemce napište vaše jméno a číslo přijaté přihlášky

Třemošná, U Vodárny 907, 330 11

PŘIHLÁŠKA NA 2. AKITÍ KENÍ SRAZ 28.8. – 1.9.2019
Vyplňte, prosím, bílá pole v přihlášce a skutečné počty v tabulce níže

Jméno a příjmení:
Adresa a telefon:
Emailový kontakt:
Počet osob:
Počet psů:
Počet nocí:
Karavan
Stravování formou plné penze

ANO – NE *
ANO - NE * (* nehodící se škrtněte)
Zájem o přehlídku psů v japonském stylu
ANO – NE * ( úhrada 100,- na místě)
Zkušenosti s výcvikem
ANO (dobré) – ANO (špatné) – NE*
Podpis a datum:
Číslo přijaté přihlášky :
datum:
podpis za spolek:

Podle zájmu z vyhodnocení přihlášek budete o stravování informováni emailem zhruba
1 měsíc před začátkem tábora a detailní info k odjezdu obdržíte týden před nástupem.

Zvláštní požadavky:
Pokud má pejsek nějaký problém- vypište, sem.
Například: Snáší se s ostatními psy ANO-NE

Datum:

Děkujeme

Podpis přihlášeného:

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:
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

CH - osoba v chatce

P - osoba v pokoji
K - osoba v karavanu
počet
cena za
OSOBY
počet osob nocí
noc
celkem
CH
250,00 Kč
0,00 Kč
P
270,00 Kč
0,00 Kč
K
50,00 Kč
0,00 Kč
PSI
počet psů poplatek
celkem
1. pes
1 750,00 Kč
750,00 Kč
další pes
550,00 Kč
0,00 Kč
Celková cena za pobyt
0,00 Kč

