Spolek chovatelů slovenských čuvačů

Přihláška LVT
SEČ 22. 7. – 29. 7. 2017
Letní výcvikový tábor SCHSČ je určen pro všechny majitele slovenských čuvačů, kteří si chtějí užít
krásný aktivní týden se svým psem. Tábor je zaměřen jednak na socializaci čuvačů a výcvik základní
poslušnosti pro běžný život, dále pak i na základy sportovní kynologie s individuálním přístupem ke
každému a s ohledem na specifika tohoto plemene. V rámci tábora bude také možné vyzkoušet si
práci s čuvačem se u stáda ovcí – od probouzení vlohy u začátečníků až po výcvik pokročilých - pod
vedením zkušené trenérky a rozhodčí Daniely Rájové ve výcvikovém středisku Dajavera v Načešicích u
Heřmanova Městce.

Ubytování bude zajištěno v autokempu U letadla, který se nachází v malebném a čistém prostředí
chráněné krajinné oblasti Železné hory v blízkosti obce Seč nedaleko od rozlehlého jezera sečské
přehrady.

Pro přihlášení je třeba udělat dva kroky:

1. vyplnit údaje v tabulce (je na konci tohoto sdělení) a vyplněnou tabulku poslat na adresu
vycvik@slovensky-cuvac.biz

2. přihlásit se k ubytování v kempu - je třeba vyplnit přihlášku a zaplatit zálohu na stránkách kempu
http://www.autocamp.estranky.cz/clanky/objednavka-on-line.html
Do poznámky je nutno napsat heslo: ČUVAČ (CUVAC).
Čím dříve se přihlásíte a zaplatíte, tím větší slevu kemp nabízí (při zaplacení celé ceny ubytování v
ubytovně nebo chatkách předem do 31. 5. poskytujeme slevu 5 %, při zaplacení předem do 30.4.
slevu 10 % ). Majitel nám do konce února rezervuje celý kemp. Poté již místa nemůže garantovat.

Pokud budete mít zájem o pasení oveček, potřebujeme to vědět z organizačních důvodů dopředu,
abychom mohli vše dojednat s trenérkou pasení (ani ovečky nejsou stroje a nezvládly by 20 pejsků
denně). Trénink u oveček se bude platit zvlášť trenérce.

Program bude upřesněn v závislosti na vašem zájmu, a především na počasí.
Předběžný návrh programu je zde:
6:30 – 7:30 výcvik stop
8:00 – 9:00 snídaně
9:15 – 11:00 výcvik ve skupinkách
11:15 – 12:00 trocha teorie k výcviku
12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 16:00 odpolední klid hlavně pro psy, psovodi koupání výlety…
16:00 – 18:00 výcvik
18:30 – 19:30 večeře
Večer přednášky a volný program
Skupina pasení bude mít časový rozvrh dne obdobný, místem pasteveckého výcviku bude středisko
Dajavera v Načešicích (blízko Heřmanova Městce). V případě velmi teplého počasí se především
pasení bude přesouvat do chladnějších částí dne. Předpokládáme výcvik u ovcí po dobu 3 dnů.
Ovčácký výcvik není povinný a po pohodě je možné ho zkrátit pouze na 1 – 2 dny. Pokud bude více
jak 10 psů, vytvoříme dvě skupiny, které se prostřídají.

Možností ubytování v chatkách je několik, nejvíce z vás využijí chatky, další varianty ubytování jsou
zde: http://www.autocamp.estranky.cz/clanky/ceny-za-ubytovani-_-sluzby.html

Ceny ubytování v chatkách:
Cena za CELOU CHATKU/1 NOC:

7.a 8. měsíc

Dvoulůžkovou chatku (CH3, CH3A) za 1 noc

350

Třílůžkovou chatku (CH3, CH3A) za 1 noc

450

Čtyřlůžková buňku (B4) za 1 noc

550

Čtyřlůžkovou chatku s toaletou za 1 noc (novinka)

700

Rekreační popl.18-70 roků za 1 osobu/noc

13

Jednorázový poplatek za povlečení pro 1 osobu

50

Poplatek za auto a den

60

Poplatek za psa a den

30

Stravování bude zajištěno v kempu pro všechny, zde jsou orientační ceny z letošní sezony:
Možnosti stravování:
a) stravování v restauraci autocampu (červenec/srpen dle provozní doby)
Cena polopenze v restauraci:
Plná penze:
Plná penze (děti do 12let):

Polopenzi a plnou penzi je možné objednat pouze pro kolektivy.

140,- Kč / osobu a den
230,- Kč / osobu a den
180,- Kč / dítě a den

PŘIHLÁŠKA K ÚČASTI NA LETNÍM VÝCVIKOVÉM TÁBOŘE SCHSČ v Seči 22.-29.7.2017:

Příjmení a jméno

datum narození

ADRESA
Ulice:
Město:

e-mail:

mobil:

Další osoby v chatce:

Pes/fena

datum narození

Přihlášku odešlete na: vycvik@slovensky-cuvac.biz ,
nezapomeňte se přihlásit i na stránkách kempu
http://www.autocamp.estranky.cz/clanky/objednavka-on-line.html
Další informace, které nám ohledně vašich pejsků chcete sdělit:
např. problém, který potřebujete vyřešit.

ovečky(ano/ne)

