Tábor agility OPSION 2021

Termín:

27.6. – čtvrtek 1.7.2021
4.7. – čtvrtek 8.7.2021
pondělí 12.7. – pátek 16.7.2021
pondělí 19.7. – pátek 23.7.2021
pondělí 2.8. – pátek 6.8.2021
neděle 8.8. – čtvrtek 12.8.2021

1. turnus

neděle

2. turnus

neděle

3. turnus
4. turnus
5. turnus
6. turnus

Příjezd nejlépe večer den předem nebo první den do 7:30
V sobotu 10.7. plánujeme závody.

Místo:

Dvůr Králové nad Labem, areál Nový Svět
Poloha na mapě zde
GPS: 50°25'37.504"N, 15°49'12.234"E,
Informace o příjezdu samostatný dokument

Prostředí je v přírodě na kraji města, při soutoku Hartského potoka a Labe, součástí areálu jsou i
stáje pro koně, kynologický klub a městský útulek, areál je vedle tenisového klubu a nedaleko
centra a autobusového nádraží. Ve Dvoře Králové je vyhlášená ZOO a Safari (přístupná se psy).
V těsné blízkosti jsou rozlehlé louky s cestičkami na procházky a venčení.

Výcvikáři: Irena Kochová (1-6.turnus) a Pavel Košek (1. a 2.turnus)
Cena včetně ubytování:
2900 Kč pro účastníka výcviku s jedním psem 1. a 2.turnus
2600 Kč pro účastníka výcviku s jedním psem 3. - 6.turnus
1800 Kč druhý a další pes ve výcviku
necvičící doprovod:
dospělí či děti starší 12 let 800Kč / děti 3-10 let 400 Kč / děti do 3 let zdarma

Počet účastníků:
v 1. a 2.turnusu je omezen na 30,
v 3.- 6.turnusu na 15 účastníků

Průběžné informace:
se objeví na www.opsion.cz, na www.facebook.com/OPSION.cz, či lze získat na telefonu
níže.
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Kontakt:
Irena Kochová, e-mail: irkoch@atlas.cz, telefon: 777061641

Přihlášky a zálohy:
Přijímáme elektronicky přes přihlašovací formulář.
• Jedna přihláška je na jedno místo, budou-li ve výcviku např. 2 psi, zadejte pro
druhého psa druhou přihlášku.
• Záloha se platí za každé místo. Budou-li ve výcviku např. 2 psi, zaplaťte prosím
zálohu za obě místa.
• Po přihlášení se dostanete na listinu zájemců, po zaplacení zálohy na listinu
účastníků.

Informace k platbách, zálohám a doplatkům:
Platba se skládá ze zálohy a doplatku.
Záloha je ve výši 1000,-Kč a zasílá se převodem na č.ú. 2700348525/2010,
• variabilní symbol = číslo vašeho telefonu, který uvedete v přihlášce.
• specifický symbol zadejte 2021
• do zprávy pro příjemce připište jméno psovoda a turnus. Záloha se platí
za každé místo, budete-li se účastnit jednoho turnusu s více psy, odpovídá tomu
výše zálohy.
Záloha je bohužel nevratná. V případě, že se nemůžete zúčastnit, kontaktujte prosím
náhradníky ze seznamu náhradníků.
Doplatek prosím zaplaťte na účet výše do 1.června.

Program:
•
•
•

•

•

Zahájení první den v 7:30 krátkou úvodní schůzkou ze základními informacemi.
Výcvik bude probíhat ve skupinách do 6 účastníků podle pokročilosti.
Jak jste u nás zvyklí, bude převládat praktická část zaměřená na rozvíjení
dovedností psa a psovoda, provedení technik, kontakt psa a psovoda, řešení
kritických míst, samostatné provedení překážek, sekvence, parkury, časování
a sladění pohybu, optimalizování dráhy psa atd atd.
Případné střídání psů jednoho psovoda je možné mezi dopoledním a odpoledním
tréninkovým blokem, nikoli v rámci jednoho bloku.
Po ukončení programu mohou účastníci v místě setrvat do následujícího dne
a využít ho k vlastnímu programu.

Ubytování:
Ve vlastním stanu nebo karavanu. K dispozici klubovna, kantýna, sprchy, WC, zázemí pro
táborníky s lednicí, vařičem, mikrovlnkou a rychlovarnou konvicí. Zprostředkujeme Wifi
pokrytí v klubovně pro připojení k Internetu.

Stravování:
Na místě je k dispozici kompletně vybavená jídelna, do které se zavážejí obědy. Obědy
se objednávají den předem a platí poslední den. Velmi blízko je Kaufland a Penny Market.
Přímo mezi stany ráno obvykle zajíždí rovněž pojízdná pekárna.

Podmínky účasti:
•
•

S sebou nezapomeňte očkovací průkaz nebo pet pass s platným očkováním.
Každý účastník se akce účastní na vlastní riziko a odpovědnost a zodpovídá
za škody způsobené svým psem. Účastníci i doprovod jsou povinni se řídit pokyny
výcvikářů a majitele zařízení.

Za děti do 18 let zodpovídají rodiče, na táboře není zajištěn pedagogický dozor.
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Mládež bez doprovodu rodičů musí mít podepsaný souhlas zákonným zástupcem:

Souhlas zákonného zástupce
Souhlasím s účastí mého syna / dcery (prosím uveďte jeho/její jméno)
…………………………………………………, dat.narození …………………
na táboře agility OPSION ve Dvoře Králové v termínu

……………………….

Jsem seznámen s tím, že na táboře není zajištěn celodenní odborný dohled nad mládeží.
Za dítě mladší 16 let na místě zodpovídá:
Jméno rodiče-zákonného zástupce:

…………………………………
………………………………………

V případě nutnosti budu k dispozici na čísle:

…………………………………

………………………………………………..
Podpis rodiče-zákonného zástupce

Souhlas pošlete prosím naskenovaný e-mailem a originál předejte při registraci.
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