LETNÍ VÝCVIKOVÝ TÁBOR
14. – 20. 7. 2013
Ranč ESADERA – Zátaví u Písku
ZKO Písek Vás srdečně zve na Letní výcvikový tábor 2013, který se tentokrát bude
konat ve dnech 14. 7. – 20. 7. 2013 v areálu ranče Esadera v Zátaví u Písku
(http://www.rancesadera.cz).
K dispozici jsou 2 velké oddělené plochy, takže může současně probíhat
výcvik různých disciplín, aniž by se psi navzájem rušili. Celý areál je téměř
oplocen. Hned za chatkami jsou odkládačky umístěné ve stínu lesa, ale
pejsci mohou i do chatek za 30 Kč / den a noc.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT?
OBRANY

AGILITY
Instruktor: MVDr. Magda Bílková
K dispozici celá sada nových překážek,
prostorný plac. Skvělá příležitost
vyzkoušet si něco nového.

Svazový figurant Vlastimil Křeček
K dispozici stoly na vyštěkání,
lze využít přírodní revíry (přilehlý les, chatky)
Možnost kousání na ringo.

STOPY
Instruktor: Renata Voldánová
Terény na stopy vzdálené do 4 km.
V případě zájmu možno rozšířit o speciální
pachové práce pro malá plemena.

POSLUŠNOST
Instruktor: Renata Voldánová
Individuální výcvik – vždy pouze jedna
dvojice psovod – pes.

ZÁBAVA
A ODPOČINEK
Každý dle vlastní chuti a představy.
Restaurace s celodenním provozem, točené pivo, široký výběr alko i nealko, velice příznivé ceny!!!
Možnost koupání sebe i psů v rybníku Zátaví vzdáleném cca 300 m od chatek.
Vášniví houbaři se mohou vrhnout do okolních lesů a vracet se s plnými košíky hub.
Příjemné procházky i se psy na volno po okolních lesích.
A kdo by neměl pohybu dost může využít stůl na stolní tenis a kůly na nohejbal či volejbal.
Večer možnost posezení u ohně, po domluvě grilování.

UBYTOVÁNÍ
Ubytování ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových chatkách – možnost být v chatce s více
lůžky samostatně, pokud to kapacita dovolí (za neobsazená lůžka se nedoplácí).
V chatkách je zavedena elektřina (světlo, zásuvka), v případě chladného počasí možnost
zapůjčit přímotopy. Parkování aut přímo u chatek.
Venčení psů v lese hned za chatkami.
Sprchy nově zrekonstruované, oddělené (pánská a dámská), vzdálené cca 30 m
od nejbližších chatek. WC v restauraci (čisté, voňavé, nedávno rekonstruované), taktéž
vzdálené cca 30 m od nejbližších chatek.

JÍDLO
Plná penze, výborné jídlo, porce takové, že nikdo nebude mít hlad.
Začínáme večeří v neděli 14. 7. a končíme obědem v sobotu 20. 7.

CENA
 Jeden psovod + jeden cvičící pes
pokud pes v chatce (30 Kč/den)

4 850,- Kč
5 060,- Kč

 Další cvičící pes jednoho psovoda

1 000,- Kč

 Necvičící pes
pokud pes v chatce (30 Kč/den)

zdarma
210,- Kč

 Účastník bez psa
dítě do 15 let

3 300,- Kč
2 400,- Kč

Cena tábora je konečná. V ceně je zahrnuto ubytování, výcvik, plná penze.
PŘÍJEZD 14. 7. odpoledne – ODJEZD 20. 7. po obědě.
Záloha ve výši 2000,- Kč se vybírá současně s přihláškou a je nevratná.

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku spolu s dokladem o zaplacení zálohy zašlete na e-mail rendik@centrum.cz
nebo poštou na adresu: Renata Voldánová, Třebkov 25, 397 01 Písek.
Zálohu je možné zasílat složenkou typu C na výše uvedenou adresu nebo převodem na číslo účtu
190214498/0300, variabilní symbol: 142072013, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení.

Kapacita tábora je omezena!
Případní zájemci – hlaste svou účast včas!!!

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK 1. 7. 2013
Případné dotazy můžete psát na adresu rendik@centrum.cz nebo volat na číslo
723 412 331 (Pavla Ježková) nebo 721 941 739 (Renata Voldánová).

