PŘIHLÁŠKA K VÝCVIKOVÉMU SETKÁNÍ
na 3 denní pobyt Mitrov pátek 21.6. – neděle 23.6.2019
Uzávěrka přihlášek do 31. 5. 2019 – platby v 100% celé ceny
PŘIHLÁŠKA K POBYTU
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
Jméno a CHS psa:
Jméno a CHS psa:
Jméno a CHS psa:
Jméno a CHS psa:
U jiných plemen než RČT i PLEMENO

E-mail:

CENY ZA UBYTOVÁNÍ V CHATKÁCH
Pobyt: od pátku:
Počet osob
Dospělý
700 Kč
6 - 12 let
600 Kč
3 - 6 let
520 Kč
Počet psů celkem
Zapl. záloha ve výši 100% v částce:

Poplatek za psa -velké plemeno
Účastnický poplatek/osoba
100 Kč
100 Kč
0
0
Celkem cena:
Bank. převodem - složenkou - zaplacena dne:

od soboty + NE oběd
Počet osob
Dospělý
445 Kč
6 - 12 let
360 Kč
3 - 6 let
310 Kč
Počet psů celkem
Zapl. záloha ve výši 100% v částce:

Poplatek za psa–velké plemeno
Účastnický poplatek/osoba
100 Kč
100 Kč
0
0
Celkem cena:
Bank. převodem - složenkou - zaplacena dne:

Kdo z účastníků našeho setkání bude chtít ubytování v budově penzionu, nechť se samostatně obrátí na správce pana
Jakeše a pobyt si u něj objedná. Mně v tomto případě stačí poslat přihlášku s poznámkou, že má ubytování zajištěno
u správce. Tel 732 575 100, email: lesnipenzion@cbox.cz

DOTAZNÍK - Zatrhněte podle skutečnosti
Mám se psem složeny zkoušky
Ano
Ne
Typ zkoušky
Docházím se psem pravidelně na cvičiště
Ano
Ne
Na cvičiště nedocházím, mám však se psem zvládnutu základní poslušnost
Ano
Ne
(sedni, lehni, vstaň, zůstaň atd.):
Nejsem začátečník, ale s ruským černým teriérem jsem se ještě výcvikem nezabýval
Ano
Ne
Jsem se psem začátečník:
Ano
Ne
Zajímá mě zaměření:
Pes – ochránce osob a majetku
Ano
Ne
Ovladatelný rodinný společník
Ano
Ne
Výstavní výcvik
Ano
Ne
Poznámka pro pořadatele: (do poznámky pro pořadatele uveďte, co byste nám chtěli v souvislosti s akcí sdělit,
popř. máte-li se psem nějaké potíže, které byste měli zájem na výcvikovém setkání řešit apod.)

Datum: ………………………………………………

……………………………………………………………

Všem přihlášeným bude včas zaslán program víkendového setkání.
Podpis
Příhlášky zasílejte na klubct.vitkova@seznam.cz. popř. Alena Vítková, 664 34 Kuřim, Havlíčkova 506, tel. 776421727

