Agility DDM Luhačovice
pořádá
Intenzivní trénink agility s Luckou Dostálovou
11-12. 10. 2014

Informace pro zájemce
Absolvování intenzivky vám pomůže s výcvikem agility, posílí vazbu a porozumění mezi vámi a psem.
Pokud budete mít opravdový zájem o tento sport, připraví vás pozvolna na váš první start na závodech agility.

Místo konání: Sportovní areál SC RADOSTOVA Luhačovice – bývalá střelnice
povrch: tráva
Začátek:
v 9.00 hod.
Ukončení:
v 18.00 hod.
Platí pro oba dny
Počet účastníků: 10 týmů
Pokud nebude přihlášeno a zaplaceno 10 týmů na každý den,
nebude se intenzivní trénink konat a poplatky Vám budou vráceny.

Poplatek za jeden den : pro nečleny DDM Luhačovice
-500,- Kč za 1. psa
- 450,- Kč za 2. psa stejného psovoda
- pro členy DDM Luhačovice
-450,- Kč za 1, psa
- 350,- Kč za 2. psa stejného psovoda
Platby posílejte na účet č. 35-4307240277/0100, variabilní symbol:
ddmm2014 (datum tréninku, v případě tréninku na více dní uvádějte
datum prvního trénování např. 11102014). Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a jméno psa (psů).
Přihláška bude akceptována po přijetí poplatku za výcvik na účet
DDM Luhačovice.
Uzávěrka plateb je 1.10.2014
Bližší informace s přihláškou: agility-ddm-luhacovice.webnode.cz
Po přihlášení na intenzivku a zaplacení je přihláška závazná. Zaplacený poplatek je nevratný. Pokud se stane, že
přihlášený nemůže přijet, je na něm, aby si sám sehnal náhradníka (na kterého automaticky přechází platba).
Tyto změny posílejte na výše uvedený e-mail. Děkujeme za pochopení. 
Další dotazy zodpoví: Daniela Kuncová email: agility.luhacovice@gmail.com , tel.: 774527011

S sebou si vezměte:
 psa - né, že ho zapomenete doma 
 očkovací průkaz
 skládací židličku pro sebe
 misku na vodu a vodu pro psa
 pevný obojek, (ne ostnatý obojek)
 pevné vodítko (ne samonavíjecí vodítko)
 deku na ležení pro psa (kdo chce) + kolík, nebo klec, či přepravku, kde si bude pes moci odpočinout
mezi tréninky
 něco, čím budete psa na parkuru motivovat - hračku, odměny (psí pamlsky, doporučujeme
například tvrdý sýr na kostičky, salám, párky, anglická slanina, piškoty - s piškoty opatrně, protože
ty rychle psa zasytí)
 dobrou náladu  velkou svačinu a pití pro psovoda, aby měl dostatek energie

Pravidla pro účastníky intenzivky:
 pořadatel ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené trénujícím, případně dalším osobám,
nebo za škody na majetku majitele areálu v průběhu trvání tréninku.
 každý účastník odpovídá za škody, které způsobí on nebo jeho pes
 vzhledem k tomu, že se náš cvičák nachází ve Sportovním areálu SC Radostova, je nutné po
pejscích uklízet exkrementy a nenechat je pobíhat volně a bez dozoru.
 autem můžete dojet přímo ke cvičáku, po vyložení potřebných věcí je pak třeba auto přeparkovat na
parkoviště.
 psa učíme pomocí pozitivní motivace – odměňujeme jídlem, hračkou a slovně, tónem hlasu,
chválíme (pořádně)
 při zahájení intenzivky je každý povinen předložit ke zkontrolování očkovací průkaz svého psa (bez
platného očkování nebude pes k výcviku přijat)
 je zakázáno se psem chodit na překážky, které nám výcvikář nepovolil (pes se může zranit)
 není dovoleno narušovat intenzivku pozdními příchody a nevhodným chováním 
 účastníci intenzivky jsou povinni řídit se pokyny výcvikáře
 v zájmu bezpečnosti účastníků intenzivky, může být v odůvodněných případech účastník se psem
vykázán z cvičiště (například po rvačce psů, pokud není možno psa zklidnit a nadále ruší výcvik a
ohrožuje ostatní psy nebo účastníky)
 připomínky a náměty k vedení výcviku směřujte organizátorům DDM Luhačovice
Stravování – v areálu se nachází restaurace, ve městě Albert a Penny
Ubytování: E-mail: info@penzion-hubert.cz
WWW: www.penzion-hubert.cz vzdálenost od areálu 550m.
Telefon: Petra Malíková 604 411 988 (max. cena 450,-Kč/noc,50,-Kč pes)

TĚŠÍME SE NA VÁS 

