SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV

VÁS POZÝVA NA 11. ročník

VÍKEND S TERIÉROM - VÝCVIKOVÉ DNI
PRÍPRAVA NA FD, BL a SD

Hotel TERMÁL v Belušských Slatinách
22.08.2014 - 24.08.2014
Vážení a milí priaznivci všeho živého a najviac psíkov, dňa 22. augusta v poobedňajších
hodinách sa začneme schádzať na našu klubovú akciu, na 11. Ročník VDBS 2014
v Belušských Slatinách, ktorú organizuje náš SKCHTaF.
Akcia bude do nedele 24. augusta. Nazaobídeme sa bez dobrej nálady.
Pred členskou schôdzou o 16,00 bude prednáška s diskusiou na tému ochorenia koze s veterinárnou
dermatologičkou, MVDr. Luciou Panakovou, Dipl. ECVD. V rámci prednášky je aj diskusia, preto
si pripravte otázky. Tešíme sa na Vašu účasť.

Po 18-tej bude členská schôdza a panelová diskusia.
Ubytovanie, raňajky, obedy i večere budú zabezpečené v ubytovni Termál v Belušských
Slatinách.
Bude aj tombola. Tí, čo môžu priniesť niečo do tomboly, nech tak učinia – aby bola bohatá.
Pod vedením našich výcvikárov prebehne výcvik pre poľovne i nepoľovne vedených psov.
Prídu medzi nás aj priatelia z Racing Hounds Slovakia - Coursing klubu,
http://www.coursing.sk/ ktorí nám pripravia i našim psom super zábavu. Kosci na lúku pod
Coursing hláste sa i s náradím...
A o čo nám tam hlavne ide? Niečo sa priučiť a zažiť veľa zábavy a dobrej pohody. Doneste si
sebou skvelú náladu, priateľov, psov a podnetné návrhy.
Prihlášky na ubytovanie a stravu posielajte na mail: jan@ilgo.sk , alebo poštou na: Ján
ILGO, Zakvášov 1518/51, 017 07 Považská Bystrica, alebo telefonicky 0905328486

Program výcvikových dní:
Piatok 22. augusta 2014
15:00 Zraz účastníkov , ubytovanie – Hotel TERMÁL
18:30 Večera
20:00 Spoločenské posedenie
Sobota 23. augusta 2014
07:00 Raňajky
09:00 Výcvik v diviačom oplôtku
09:00 Výcvik na umelom brlohu a umelej diviačej stope, Coursing
13:00 Obed
14:00 Výcvik na umelej diviačej stope, brloh, oplôtok, výcvik poslušnosti, Coursing
16:00 Prednáška na temu ochorenia koze s veterinarnou dermatologickou, MVDr. Luciou Panakovou,
Dipl. ECVD.
18:00 Schôdza SKCHTaF
18:30 Večera v kiosku – guláš...
19:30 Spoločenské posedenie – pivo a iné...
Nedeľa 25. augusta 2014
07:30 Raňajky
08:30 Výcvik na umelom brlohu a diviačom oplôtku
13:00 Obed
Uzávierka prihlášok : 18. augusta 2012 !!!!
Ubytovanie a strava v priestoroch ubytovne Termál: www.hoteltermal.sk
Ubytovanie s plnou penziou na osobu a deň:
- Hotel TERMÁL dospelý na 2 lôžkovej izbe s plnou penziou: 20.- €
- Hotel TERMÁL dospelý na 3 lôžkovej izbe s plnou penziou: 18.- € (pri plne obsadenej izbe)
- Hotel TERMÁL dospelý sám na izbe s plnou penziou: 27.- €
- Hotel TERMÁL deti do 3 rokov : zadarmo bez nároku na posteľ a stravu
- Hotel TERMÁL deti od 3 do 13 rokov : 14,99 €
- Pri pobyte viac ako 3 noci zľava 3 € / osoba, deň (noc) - od prvého dňa !!!
- Pes na izbe: 1,50 € na deň
- Vlastný stan 3.- € / osoba
Na požiadanie zabezpečíme diétnu i vegetariánsku stravu!!!
Služby Hotela TERMÁL , Belušské Slatiny:
detské ihrisko, nadkryté ohnisko s možnosťou opekania, stolný tenis, pivný kiosk, biliard, stolný
futbal, ihrisko vhodné na mini futbal, vychádzky do prekrásneho okolia so sprievodcom.
Vítaní sú všetci milovníci psov a obzvlášť teriérov! Veríme, že prídete v hojnom počte a privediete
medzi nás aj nových priaznivcov a milovníkov teriérov.
Zúčastnené psy musia byť zdravé! Psíkom zoberte platné očkovacie preukazy!
Majiteľ musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom má záznam o
tom, že pes je očkovaný proti besnote, psinkovému komplexu, parvoviróze a hepatitíde, nie menej
ako 28 dní a nie dlhšie ako 1 rok pred konaním akcie.
Majiteľ psa zodpovedá sám za škody spôsobené psom, prípadne za stratu alebo poranenie psa.
Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas celej akcie.
Zmena programu vyhradená.
Tešíme sa na Vás všetkých!
za SKCHTaF
Ján Ilgo

