ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA KE KLUBOVÉMU SETKÁNÍ KCHPRČT, z.s.
4 denní pobyt Podmitrov čtvrtek 30.9.2021 – neděle 3.10.2021
(v sobotu 1. 10. 2021 Klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz)

Uzávěrka přihlášek k ubytování do 17. 9. 2021
KLUB CHOVATELŮ A PŘÁTEL RUSKÝCH ČERNÝCH TERIÉRŮ v ČR Vás zve na setkání chovatelů, rodinných příslušníků a
přátel plemene ruský černý teriér spojené s KLUBOVOU VÝSTAVOU se zadáváním KV, bonitací, svodem, udělováním
titulu "Klubový šampión", Grandšampion, Nejlepší pes a fena výstavní sezóny, soutěží "Dítě a pes" a dalším
aktuálním programem.
Toto setkání je příležitostí nejen ke vzájemnému seznámení, ale i k účasti na prestižní výstavě sezóny, jakou
klubová výstava se zadáváním titulu Klubový vítěz bezesporu je, a i ke strávení příjemných chvil v okruhu lidí se
společným zájmem o ruské černé teriéry.
Věnujte prosím pozornost níže uvedeným pokynům.
Letošní podzimní klubové setkání s Klubovou výstavou je koncipováno termínově tak, aby účastníci měli možnost
návštěvy nebo vystavení psa i na Světové nebo mezinárodní výstavě v Brně. Dojezdnost z Podmitrova do Brna je
necelou hodinu cesty autem.
RČT budou na programu:
• Středa 29. 9. 2021 Brno - MVP CACIB, posuzuje p. Niemann Lynette, AUS
• Pátek 1. 10. 2021 Podmitrov – Klubová s KV, posuzuje p. Jiřina Jandová, CZ
• Sobota 2. 10. 2021 Brno – World Dog Show, posuzují (podle celkového počtu přihlášených) p. Gavrilova Yana,
RU (+BOB) a p. Soňa Heldová, SK
Všechny uvedené výstavy je již možno hlásit přes systém DOGOFFICE.
Vzhledem k pozdějšímu termínu konání letošního podzimního klubového setkání a klubové výstavy, zajistili jsme
ubytování a stravování na pokojích a v jídelně vytápěné hlavní budovy. Ve zbývající části suterénu je pěkná hospůdka.
Před ní možnost venkovního posezení. Pivo, káva, limo k dispozici téměř celý den i večer.
Vyplňte prosím požadované údaje v přihlášce, zašlete platbu účastnického poplatku na uvedené číslo účtu klubu a
přihlášku k ubytování v řádném termínu pošlete na níže uvedený email. Pokoje budou jednotlivým účastníkům akce
přidělovány správkyní penzionu p. Jakešovou tak postupně, jak budete najíždět. Ti, kteří přijedou dříve, budou mít
tedy možnost většího výběru z volných pokojů. Pokud si chcete konkrétní pokoj rezervovat s předstihem, kontaktujte
paní Jakešovou na níže uvedeném emailu nebo telefonu a dohodněte se přímo s ní. Pro otužilejší jedince je
samozřejmě možnost ubytování v nevytápěných chatkách - tuto variantu je opět třeba projednat a vyřídit přímo
s paní Jakešovou, aby vám chatku přichystali. Ceník ubytování pro rok 2021 naleznete níže. Pokud chcete někdo přijet
dřív nebo odjet později, dohodněte si všechny podrobnosti pobytu opět přímo s p. Jakešovou.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA K POBYTU
Jméno a příjmení:
Adresa:
Jméno a CHS psa:
Jméno a CHS psa:
Jméno a CHS psa:

Telefon
E-mail:

Uveďte do tabulky počet dospělých osob, dětí podle věkových kategorií, psů a křížkem označte dny pobytu:
počet dospělých
osob

Požadovaný
počet pokojů

počet
dětí 6-12

počet
dětí 3-6

počet
psů

1

středa

čtvrtek

pátek

sobota

neděle

UBYTOVÁNÍ V BUDOVĚ – aktuální ceník Penzionu Podmitrov 2021 viz. níže
Účastnický poplatek ve prospěch klubu na celý pobyt
100 Kč
Každý dospělý
0
6 - 12 let
3 - 6 let
0
Pes
0
Účastnický poplatek celkem:
Účastnický poplatek ve výši 100% hraďte prosím převodem na účet klubu do data uzávěrky.

UBYTOVÁNÍ, strava a poplatek za psa dle ceníku penzionu Podmitrov (viz. níže) se hradí
IHNED po příjezdu u paní Jakešové!!!
Tel. paní Jakešová 605 989 234, email: lesnipenzion@cbox.cz, www.podmitrov.cz
Počet psů na účastníka není omezen.
Přihlášeným nebudou zasílány žádné vstupní listy ani program setkání, vše se bude odvíjet od aktuální
epidemiologické situace. Pokud bychom museli akci zrušit z důvodu vládních nařízení, uvědomíme Vás
prostřednictvím webu a emailu. Pokud se akce neuskuteční, uhrazené účastnické poplatky budou vráceny
v plné výši.

Datum: ………………………………………………

……………………………………………………………
Podpis

Přihlášky zasílejte na email: natalie.bezvodova@seznam.cz
Platby účastnických poplatků na:

FIO banka: 2800530025/2010

Do kolonky „zprávy pro příjemce“ uveďte jméno, příjmení a „účastnický poplatek podzimní setkání“, jinak nebude
možno identifikovat plátce zálohy a účel platby. Předejdete tím možným nedopatřením.
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Ceník Lesního penzionu Podmitrov pro rok 2021
Ceny s plnou penzí pro rok 2021
Cena pokoje bez soc. zařízení(nově vybudované na chodbě), pokoje jsou čtyřlůžkové
- dítě 3 - 6 let..........350Kč/den
- dítě 6 – 12let.........400Kč/den
celkem 8 pokojů
- dospělý.................500Kč/den
Ceny pokojů se sprchovými kouty, WC, umyvadlo( 2 x 2lůžkový,1 x 3lůžkový, 16 x 4lůžkový, 3x 5lůžkový)
- dítě 3 - 6 let..........400Kč/den
- dítě 6 - 12 let........490Kč/den
celkem 22 pokojů
- dospělý.................630Kč/den
Ceny pokojů s rohovými vanami, WC, umyvadlem(1 x 2lůžkový, 2 x 3 třílůžkový,1 x 5lůžkový)
- dítě 3 - 6 let..........400Kč/den
- dítě 6 - 12 let........490Kč/den
celkem 4 pokoje
- dospělý.................630Kč/den
Celkový počet 34 pokojů.
Ceny chatek( 4lůžka)
- dítě 3 - 6 let..........300Kč/den
- dítě 6 - 12 let........350Kč/den
- dospělý.................420Kč/den

celkem 20 chatek

poplatek za psa – 100,-

Ceny s polopenzí pro rok 2021
Cena pokoje bez soc. zařízení(nově vybudované na chodbě), pokoje jsou čtyřlůžkové
- dítě 3 - 6 let..........300Kč/den
- dítě 6 - 12let.........350Kč/den
celkem 8 pokojů
- dospělý.................420Kč/den
Ceny pokojů se sprchovými kouty, WC, umyvadlo( 2 x 2lůžkový,1 x 3lůžkový,16 x 4lůžkový, 3x 5lůžkový)
- dítě 3 - 6 let..........350Kč/den
- dítě 6 - 12 let........420Kč/den
celkem 22 pokojů
- dospělý.................550Kč/den
Ceny pokojů s rohovými vanami, WC, umyvadlem(1 x 2lůžkový,2 x 3třílůžkový,1 x 5lůžkový)
- dítě 3 - 6 let..........350Kč/den
- dítě 6 - 12 let........420Kč/den
celkem 4 pokoje
- dospělý.................550Kč/den
Celkový počet 34 pokojů.
Ceny chatek (4lůžka)
- dítě 3 - 6 let..........250Kč/den
- dítě 6 - 12 let........300Kč/den
- dospělý.................370Kč/den
poplatek za psa – 100,3

celkem 20 chatek

Ceník jídel
(platí pouze pro ubytované hosty)
3 -6

6 – 12

dosp.

Cena snídaně

55,-

75,-

95,-

Cena obědu

70,-

95,-

120,-

Cena večeře

65,-

90,-

115,-

Cena 1noc budova 320,-

320,-

350,-

Cena 1 noc chatka 150,-

200,-

200,-

poplatek za psa – 100,-
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