SLOVENSKÝ KLUB CHOVATEĽOV TERIÉROV A FOXTERIÉROV

VÁS POZÝVA NA 16. ROČNÍK
VÍKEND S TERIÉROM - VÝCVIKOVÉ DNI
PRÍPRAVA NA FD, BL a SD
Hotel Bonum Belušské Slatiny 30.08.2019 – 01.09.2019
16. ročník VD Bonums 2019, organizuje náš klub SKCHTaF bude v Hoteli Bonums
v Belušských Slatinách. Akcia začína v piatok 30. augusta od poobedia a končí v nedeľu 01.
septembra 2019.
SKCHTaF je klubom, ktorý združuje najmä chovateľov, majiteľov a priaznivcov plemien teriérov.
SKCHTaF riadi chov teriérov v súlade s platným štandardom a predpismi FCI. Stará sa o zveľadenie
chovu, propaguje rozšírenie teriérov a v prípade pracovných teriérov zušľachťuje ich vlastnosti k
praktickému využitiu v poľovníctve, športovej kynológii a inej činnosti v súlade so štandardom FCI.
Ubytovanie a strava v Hoteli Bonums v Belušských Slatinách http://bonums.sk/
Pod vedením výcvikárov prebehne výcvik pre poľovne i nepoľovne vedených psov.
Ide nám o to, aby sme sa niečo priučiť a zažiť veľa zábavy a dobrej pohody v spoločnosti priateľov.
Bude zaujímavá prednáška. Bude aj Coursing v zmysle nových stanov skupiny X a V.
Prihlášky na ubytovanie a stravu posielajte na mail: vdterier@gmail.com , alebo poštou nie doporučene na: Jano - VD Terier, Zakvášov 1518/51, 017 07 Považská Bystrica, alebo telefonicky
+421 905 328 486

Hotelový komplex Bonums leží na úpätí Strážovských vrchov v chránenej krajinnej oblasti.
Jeho okolie tvoria prevažne lúky a bukové lesy, ktoré sú popretkávané smrekmi. Malebná
náhorná planina nazývaná Mojtínsky kras, ležiaca v nadmorskej výške 660 až 1010 m je svojou polohou vhodná na usporiadavanie firemnych akcii, športových sústredení, rekondičných
pobytov, oslavy jubilei, svadieb, stretavok, školy v prírode, školských výletov a v zimných
mesiacoch lyžiarskych kurzov a iných spoločensko kultúrnych akcií. Stredisko Bonums sa
nachádza iba 160 km od Bratislavy, na diaľničnej trase Bratislava – Žilina medzi obcami Belušské Slatiny a Mojtín.
Miestna príroda poskytuje vychádzky po vyznačených turistických chodníkoch, po zákutiach
spomínaného Mojtínskeho krasu, jaskýň, do známych Čičmian s maľovanými drevenicami.

Program výcvikových dní:
Piatok 30. augusta 2019
15:00 Zraz účastníkov , ubytovanie BONUMS
18:30 Večera
20:00 Spoločenské posedenie
Sobota 31. augusta 2019
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
17:30 Členská schôdza
18:30 Večera
19:30 Spoločenské posedenie – pivo a iné...
Nedeľa 01. septembra 2019
07:30 Raňajky
08:30 Výcvik na umelom brlohu, výcvik poslušnosti,
13:00 Obed
Brloh je v Belušských Slatinách, oplôtok v Klobušiciach.
1. uzávierka prihlášok : 12. augusta 2019
2. uzávierka prihlášok : 25. augusta 2019!!!!

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 vdterier@gmail.com

