Zájazd – Svetová výstava psov Amsterdam, Holandsko, 7.-11.8.2018
SKCHTaF organizuje autobusový zájazd na svetovú výstavu psov 2018 do Amsterdamu v Holandsku. Skupina FCI 3 sa
vystavuje v piatok 10.8.2018.
Odchod zájazdu bude v utorok 7.8.2018 o 22:00 z Trenčína a o 23:30 z Bratislavy, s možnosťou nástupu v Brne
a Prahe podľa dohody. Cez noc a deň transfer do Hotelu v blízkosti Amsterdamu v Holandsku, kde plánujeme príchod
v podvečerných hodinách 18:00. Ubytovanie v hoteli v Nijkerk a voľný program do večera. 9.8. vo štvrtok v skorých
ranných hodinách presun na výstavisko RAI v Amsterdame, kde sa koná výstava Benelux Winner, ostatný účastníci ak
bude záujem sa odvezú do mesta na prehliadku so sprievodcom. V poobedných hodinách po dohode vyzdvihnutie
vystavovateľov z výstaviska a návrat na hotel. 10.8. v piatok v skorých ranných hodinách presun na výstavisko RAI
v Amsterdame, odvystavujeme a odjazd späť na Slovensko bude podvečer po záverečných súťažiach. Príchod na
Slovensko plánujeme 11.8. v sobotu v Bratislave 15:00 a následne v Trenčíne 16:30.
Cena zájazdu pre člena klubu SKCHTaF : 185,-€. Cena zahŕňa náklady na dopravu, ktorá bude realizovaná 47miestnym zájazdovým autobusom Mercedes Tourismo(klimatizácia, kávovar, chladnička, WC, DVD, GPS), ubytovanie
v dvojlôžkových izbách v hotel Golden Tulip Ampt Van Nijkerk www.goldentulipamptvannijkerk.com. Táto cena
nezahŕňa poplatok za psa účtovaný v hoteli. Ten si každý majiteľ psa doplatí na mieste. Poistenie pre všetkých
účastníkov bude zabezpečené hromadne.
Webová adresa Svetovej výstavy v Holandsku 2018: www.wds2018.com
Uzávierky WDS Amsterdam 2018: I. 3.5.2018, II. 31.5.2018, III. 28.6.2018 a IV. 11.7.2018
V prípade záujmu je potrebné vopred uhradiť zálohu vo výške 100,-€ na účet klubu SKCHTaF: 0011478157/0900
VS:100 a spolu s prihláškou poslať na nižšie uvedené adresy. Na nákladoch na zájazd sa členom klubu
spoluzúčastňuje SKCHTaF. Rodinní príslušníci a nečlenovia klubu hradia plnú výšku nákladov.
Členovia SKCHTaF, ktorí majú záujem, nech vyplnia záväznú prihlášku uverejnenú na web stránke www.terriers.sk
a pošlú ju mailom na pnemesszeghy@gmail.com, prípadne na adresu: PharmDr.Nemesszeghy Petra, Morovno 19,
97231 Handlová najneskôr do 11.7.2018. V prípade otázok telefonický kontakt: +421 903 201 776.
Podrobnejšie informácie a prípadné zmeny budú prihláseným účastníkom včas zaslané.

Záväzná prihláška
Prihlasujem sa na autobusový zájazd na svetovú výstavu do Amsterdamu, Holandsko v dňoch 7.-11.augusta 2018, organizovaný
SKCHTaF.

Meno a Priezvisko:...........................................................................................................................................................
Adresa:.............................................................................................................................................................................
Telefónne číslo:................................................................................................................................................................
e-mailová adresa:.............................................................................................................................................................
Rodné číslo:......................................................................................................................................................................
Číslo cestovného dokladu:...............................................................................................................................................
Výstavy sa zúčastňujem so psom(plemeno):......................................................................................................................
Dátum:...........................................................

Podpis:..................................................................................................

