SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV

VÁS POZÝVA NA 14. ROČNÍK
VÍKEND S TERIÉROM - VÝCVIKOVÉ DNI
PRÍPRAVA NA FD, BL a SD
Chatová osada Tiesňava 25.08.2017 - 27.08.2017
Pozývame Vás na 14. ročník VD Tiesňava 2017, ktorú organizuje náš SKCHTaF v Chatovej
osade Tiesňava v lone Manínskej Tiesňavy. Akcia začína v piatok 25. augusta od poobedia a
končí v nedeľu 27.08.2017.
Ubytovanie a strava v Chatovej osade Tiesňava http://www.maninska.sk/
Pod vedením našich výcvikárov prebehne výcvik pre poľovne i nepoľovne vedených psov.
Budú aj zaujímavé prednášky o ktorých Vás budeme včas informovať.
O čo nám tam hlavne ide? Niečo sa priučiť a zažiť veľa zábavy a dobrej pohody.
V sobotu od 9:00 hodiny bude Couring, ktorý nám zabezpečia priatelia zo spolku Moravský Coursing http://www.moravsky-coursing.cz/
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 +421 905 328 486
V severozápadnej časti Strážovskej hornatiny, 6 km od Považskej Bystrice medzi Veľkým
Manínom ( 891 m.n.m.) a Malým Manínom ( 812 m.n.m.) sa nachádza prekrásny vápencový
kaňon Manínska tiesňava, ktorý je najužším skalným kaňonom v strednej Európe. Svojou
divokou, romantickou krásou priťahuje obdivovateľov z blízkeho i vzdialeného okolia. V blízkom okolí Manínskej tiesňavy je možné navštíviť Kostoleckú tiesňavu, v ktorej sa nachádza
najväčší skalný previs v Karpatskom oblúku.
Z kveteny tu rastie viacero druhov dealpínskych a prealpínskych druhov, žije tu viacero druhov chránených živočíchov. Manínska tiesňava bola v roku 1967 vyhlásená za štátnu prírodnú rezerváciu.
Chatová osada Tiesňava leží priamo na hranici štátnej prírodnej rezervácie Manínska
tiesňava, poskytuje ubytovanie v murovaných bungalovoch s dvoj a trojlôžkovými izbami so
sprchou a sociálnym zariadením.
Stravovanie poskytuje reštaurácia Tiesňava v areáli chatovej osady.

Program výcvikových dní:
Piatok 25. augusta 2017
15:00 Zraz účastníkov , ubytovanie – Chatová osada Tiesňava
18:30 Večera
20:00 Spoločenské posedenie
Sobota 26. augusta 2017
07:00 Raňajky
09:00 Výcvik v diviačom oplôtku
09:00 Výcvik na umelom brlohu a umelej diviačej stope,
13:00 Obed
14:00 Výcvik na umelej diviačej stope, brloh, oplôtok, výcvik poslušnosti,
16:00 Prednáška s diskusiou
18:30 Večera – guláš...
19:30 Spoločenské posedenie – pivo a iné...
Nedeľa 27. augusta 2017
07:30 Raňajky
08:30 Výcvik na umelom brlohu a diviačom oplôtku, výcvik poslušnosti,
13:00 Obed
Brloh a oplôtok je v Prosnom.
Uzávierka prihlášok : 21. augusta 2017!!!!

Ubytovanie a strava v priestoroch v Chatovej osady Tiesňava http://www.maninska.sk/
Ubytovanie s plnou penziou na osobu a deň:
- dospelý na izbe s plnou penziou: 20.- €
- deti do 3 rokov : zadarmo bez nároku na posteľ a stravu
- deti od 3 do 12 rokov na izbe s plnou penziou : 15.- €
- pes na izbe: 1,50 € na deň
Na požiadanie zabezpečíme diétnu i vegetariánsku stravu!!!
Zúčastnené psy musia byť zdravé! Psíkom zoberte platné očkovacie preukazy!
Majiteľ psa musí pri veterinárnej prehliadke predložiť veterinárny preukaz, v ktorom má záznam
o tom, že pes je očkovaný proti besnote, psinkový komplex, 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,
udržuje poriadok, čistotu a zbiera exkrementy po psovi.

Usporiadateľ neručí za škody spôsobené psom, ani za stratu psa počas celej akcie.
Veríme, že prídete v hojnom počte a privediete medzi nás aj nových priaznivcov a milovníkov teriérov.

Zmena programu vyhradená.
Tešíme sa na Vás všetkých!
za SKCHTaF
Ján Ilgo vdterier@gmail.com

