
KLUB CHOVATELŮ A PŘÁTEL RUSKÝCH ČERNÝCH TERIÉRŮ v ČR,zs 

Vás zve 

na víkendové setkání chovatelů, rodinných příslušníků a přátel plemene ruský černý teriér spojené s 

KLUBOVOU  VÝSTAVOU    PLEMENE RUSKÝ ČERNÝ TERIÉR, 

bonitací, svodem, udělováním titulu "Klubový šampión", Grandšampion, Nejlepší pes a 

fena výstavní sezóny a dalším aktuálním programem. 

Akce se koná v krásném prostředí Českomoravské vysočiny v rekreačním středisku  

Meziříčko u Měřína 

15. – 17. září 2017 

Uzávěrka přihlášek na ubytování do    27.8.2017 

Ubytování:  ve volné přírodě, v krásných prostorných chatkách, bez vytápění se samostatným příslušenstvím 

(WC, umývárna, sprchy). Stravování v nedaleké jídelně hlavní budovy.  

Bližší podrobnosti na http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko 

CENY CHATEK (4 – 5 LŮŽEK) VČ. PLNÉ PENZE   

Ubytování: V chatkách s plnou penzí.  

Cena za pobyt v termínu 15. – 17. 9. 2017 Dospělí 1.120,- Kč 

tj. 2 pobytové dny vč. plné penze Děti 3 - 12 let sleva 30% 

 Děti do 3let zdarma 

 Pes 80,- Kč 

Nástup v pátek odpoledne – večer, zahájení pobytu večeří a odjezd v neděli po obědě. 

Cena za pobyt v termínu 16. – 17. 9. 2017 Dospělí 560 Kč + 85 (sobotní oběd) = 645,- Kč 

tj. 1 pobytový den vč. plné penze + oběd neděle  Děti 3 - 12 let sleva 30% 

 Děti do 3let zdarma 

 Pes 40,- Kč 

Nástup v sobotu před obědem a odjezd v neděli po obědě.  

 

Poplatek za psa:  Jeden pes 40 Kč/1 pobytový den 
 

Přihlášky (rezervace ubytování) zasílejte na adresu: Alena Vítková, Havlíčkova 506/39, 664 34 Kuřim   

 informace na tel. 776 421 727, e-mail: klubct.vitkova@seznam.cz 

Prosím o zaslání zálohy ve výši 100 % ceny. Na místě samém je možná platba pouze po předchozí DOHODĚ 

s hospodářkou a to pouze ve výjmečných případech.   

Platbu zašlete hospodářce Aleně Vítkové složenkou nebo na klubový účet nejpozději do poslední uzávěrky. 

Platby za ubytování pro zahraniční účastníky lze platit v českých korunách na oba účty. 
 

Komerční banka 43-6261880277/100 POUZE PLATBY V CZK 

K platbám ze zahraničí pro platby v EU (členské a výstavní poplatky) používejte prosím účet  

(For payments outside from the EU - membership fees and exhibition fees - please use the following account): 

FIO banka: 2800530025/2010 

IBAN:  CZ7220100000002800530025 

BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX 

Při každé platbě vždy uvádějte ve zprávě pro příjemce účel platby a jméno přihlášeného psa. 

(Each payment on club account, please mention payment purpose, name and surname of the payer.) 

Nezapomeňte však svoji platbu označit jménem, příjmením a účelem platby „záloha KV Meziříčko“ do 

kolonky „zprávy pro příjemce“, jinak nebude možno identifikovat plátce zálohy a účel platby. Předejdete tím 

možným nedopatřením..  

http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko
mailto:.vitkova@seznam.cz


  PŘIHLÁŠKA K UBYTOVÁNÍ 

TŘÍDENNÍ SETKÁNÍ  

S KLUBOVOU VÝSTAVOU RUSKÝCH ČERNÝCH TERIÉRŮ 

Meziříčko u Měřína      15. – 17. září 2017 

 Uzávěrka přihlášek                28. srpna 2017 
 

Jméno a příjmení: 

Adresa: 

 

Telefonní spojení: E-mail: 

Počet dospělých osob: Počet dětí 6 až 12 roků: Počet dětí 3 až 6 roků: 

Pobyt:  OD PÁTKU DO NEDĚLE  Pobyt: OD SOBOTY DO NEDĚLE 

Pobyt: OD PÁTKU DO SOBOTY   

Počet psů: 

Úhrada zálohy ve výši 100% v částce:   

bank.převodem/složenkou zaplacena dne 

Datum Podpis 

Poznámka: 

  

Těšíme se na Vás při našem podzimním třídením setkání a na naší klubové výstavě.  

Další informace budeme upřesňovat na našich webových stránkách. 
 

A poznámka nakonec, pokud by měl někdo zájem strávit zde více dní, kontaktujte správce areálu. 

Informace a kontakt na http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko 

 

http://www.rekreacnistrediska.cz/strediska/meziricko

