Bíglí tábor
5. – 12.8.2018
Heřmanův Městec
Srdečně zveme na výcvikovo - rekreační tábor pro bíglíky.
Ubytování v chatkách - http://zko076.mirc.cz/?page_id=9
K dispozici bude klubovna, kuchyňka, sprcha, v chatkách je lednička a přenosné topení. Pejsci mohou
s vámi bydlet v chatce, nebo ve venkovních kotcích. V případě, že bude váš bíglík s vámi v posteli, je
nutné přivézt si vlastní povlečení.
Stravování – individuální, je možno využít kuchyňku, nebo okolní restaurace
Program:
Pondělí – sobota :
Dopoledne – výcvik ( poslušnost, příprava na BZH, vystavování, klikr trénink, shaping, pozitivní
posilování, přivolávačské hry, agility, nosework). Výcvik bude veden několika trenéry ( Jana
Vodvárková, Eva Cenková, Jana Smejkalová, … a možná i další ). Na výcvik se budou účastníci hlásit
předem dle svého zájmu až na místě– buď celý týden mohou cvičit to stejné a nebo si každý den
vyzkoušet něco jiného.
Odpoledne – dlouhý odpolední klid , k večeru zábavná hra, soutěž, prostě legrace pro lidi i pejsky.
Večer – besedo přednášky na různá témata , opékání, povídání, volný program
Počet účastníků omezen podle počtu chatek na 22 !!! Možná …. Nějaká vyjímka do stanu bude
povolena ….. pokud bude velký zájem….
Cena: Ubytování v chatce 150,- kč na osobu na noc
Auto parkující v areálu 20,- na noc
Cena tábora pro cvičícího bígla / aktivně se účastnící programu/ 1000,Druhý a další pes stejného majitele 600,Necvičící pes 100,Záloha 600,- na osobu je splatná do 16.7.2018 na účet 227744282/0300
Pro nečleny Beagle clubu se cena na celý tábor zvyšuje o 300,- / za jednu osobu/

Přihláška – Bíglí tábor, 5.-12.8.2018, Heřmanův Městec

Jména účastníků – osob:
1. ……………………………………………………………………………….
2. …………………………………………………………………………………

Jména účastníků – psů, věk

cvičící – ANO, NE

1. …………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………..
4. …………………………………………………………………………………….

Člen Beagle clubu – alespoň některý z účastníků OSOB :
ANO (KDO_)………………………………………………………………..
Přihlášky zasílejte emailem na predseda.beagleclub@seznam.cz

Záloha 600,- na osobu je splatná do 16.7.2018 na účet 227744282/0300

