
 

 

Termín: 4. 8. 2019 – 11. 8. 2019 

Instruktoři:  

 Petra Hamšíková 

 Bára Lerlová 

 Alice Boháčová  

Počet týmů na instruktora je 12!    Alice Boháčová 8! 

Místo:   Kynologické cvičiště Cvikov u České Lípy (www.cvikov.com),  

GPS: 50°46'4.400"N, 14°37'14.789"E 

Program:  

 Příjezd bude 4. 8. 2019 po 12:00 hod.  

 Dvoufázový výcvik psů v agility 

 Oficiální dvojzkoušky agility v sobotu 10.8.2019, pro týmy účastnící se tábora za 

cenu odvodu 

Přihlašování:  

http://drive.google.com/open?id=109ks7OF_Mrgzx4kKlOTD5fJp66yuFCt8hGFe6NRs9s

M 

 

• V přihlášce uveďte jméno preferovaného instruktora. Pokud uvedený instruktor 

bude již obsazen, o této skutečnosti Vás budeme informovat s nabídkou alternativy.  

• Pokud budete v rámci jedné platby střídat psa na výcvik (odpolední nebo 

dopolední výcvik), je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce. Toto střídání je možné 

pouze v rámci jednoho instruktora po předchozí domluvě. 

Podmínky účasti:  

 Platná povinná očkování dle veterinárního zákona 

http://www.cvikov.com/
http://drive.google.com/open?id=109ks7OF_Mrgzx4kKlOTD5fJp66yuFCt8hGFe6NRs9sM
http://drive.google.com/open?id=109ks7OF_Mrgzx4kKlOTD5fJp66yuFCt8hGFe6NRs9sM


 Děti a mládež mladší 18ti let se mohou zúčastnit tábora jen v doprovodu osoby 

starší 18ti let, která za ně ponese odpovědnost, jméno této osoby musí být 

uvedeno v přihlášce. 

 Každý účastník odpovídá za škody způsobené svou osobou nebo svým psem.  

 Každý účastník je povinen po sobě a svém psu uklízet.  

Ubytování a stravování:  

Ve vlastních stanech, případně karavanech – pokud budete požadovat připojení k 

elektřině, je nutné tuto skutečnost uvést v přihlášce. Počet přípojek je omezen. 

V areálu cvičiště je k dispozici sociální zařízení a kuchyňka. 

Stravování pořadatel nezajišťuje. V areálu je k dispozici kuchyňka (elektrický sporák, 

lednice, mrazák, rychlovarná konvice, mikrovlnka), nádobí je nutné si přivést vlastní. 

Stravovat se lze v blízké restauraci, kde si lze vybrat z několika druhů jídel, případně 

minutek (cena 89 -  95,- Kč). 

Cena: 

 3.700,- Kč za psovoda s jedním psem 

 3.500,- Kč za každého dalšího psa jednoho psovoda 

 600,- Kč rodinný doprovod  

 necvičící pes zdarma (libovolný počet psů) 

Platby zasílejte bankovním převodem na č. účtu 195108854/0300. Po domluvě s 

pořadatelem lze platbu provést i na splátky. 

Jako variabilní symbol platby uveďte své telefonní číslo. 

Přihlášky budou přijímány dle pořadí došlých plateb. 

Přihláška bude považována pouze za registrovanou, dokud 

k ní nebude přiřazena platba. Doklad o platbě prosím 

zasílejte i na email uvedený v propozicích, zrychlíte tím 

aktualizaci přihlášek. 

Odpovědná osoba:  

 Renata Michajličenková 

Tel: 606 474 662 

email: renatamichajl@gmail.com 

mailto:renatamichajl@gmail.com

