Jak správně namasírovat psa
Datum:
Místo:

sobota 1.2.2014
Autoškola Martínek v Třeboni GPS:
Místo:

Teoretická část i praktická část proběhne v prostorách Autoškoly Martínek v Třeboni (Jeronýmova 59).

Trenér:
Bc. Kateřina Plačková
Od roku 2008 se věnuje veterinární rehabilitaci zvířat na klinice Vetcentrum Duchek s.r.o.
Více o ní se dozvíte zde: http://www.physiodog.cz/

Obsah:
Teoretická část






Úvod do anatomie pohybového aparátu psa
Komplexní pohled na dopad funkční poruchy pohybového aparátu
Masáže obecně – indikace, kontraindikace, manipulace
Masážní hmaty pro praktickou část
Strečink

Praktická část





Uvolňovací technika
Masáž krku a zad
Masáž hrudních a pánevních končetin
Správně prováděný strečink
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Program:
8:00-16:00 nejdříve teorie a poté praktická část, cca 30min. pauza na oběd
Po semináři obdrží účastníci Certifikát

Cena:
*2000,- osoba s jedním psem (v ceně zahrnuta teorie, praktické cvičení a malé občerstvení)
*1700,- pro členy JČPA (v ceně zahrnuta teorie, praktické cvičení a malé občerstvení)
č.ú.: 670100-2209759551/6210
vs: 01022014
do zprávy pro příjemce uveďte své celé jméno

Kapacita:
Min. 8 osob se psem, max. 13 osob se psem (z tohoto důvodu bude Vaše místo na semináři
rezervováno teprve až bude platba připsána na náš účet)

Podmínky účasti:
1) Řádně vyplněná a zaslaná přihláška, platba včas připsána na náš účet.
2) Pes musí být řádně očkován (tj. mít potvrzení o vakcinaci v očkovacím průkaze ne starším
než 1 rok a ne mladším než 1 měsíc). Pes musí být klinicky zdráv.
3) S ohledem na ostatní pejsky je zakázána účast hárajícím fenkám.
Přihlášky, prosím, zasílejte na jcpa@seznam.cz
*70% z plné částky je nevratná záloha, která automaticky propadá ve prospěch JČPA v případě
zrušení rezervace. V případě zrušení rezervace sedm dní a méně před konáním semináře propadá celá
částka.
Všem děkujeme za pochopení a akceptování podmínek účasti 
Moc se na všechny těší tým Jihočeské psí akademie a Bc. Kateřina Plačková!
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