Bady a Berry vás zvou na

IV. Sraz entlebušských
salašnických psů
Lucký vrch
4. – 6. 9. 2015
Program:
Pátek
17:00 příjezd a ubytování
19:00 zahájení srazu
19:30 společenský večer pro páníčky v režii Drahoňovských
Sobota
7:30 – 8:30 snídaně
9:00 – 10:00 I. soutěž
10:00 – 12:00 frisbee a skoková technika pod vedením Zuzky
Novotné a Petry Vyplelové
12:00 – 13:30 oběd
13:30 – 14:00 přednáška: Behaviorální principy učení a jejich
použití ve výcviku (teoretická část, P. Vyplelová)
14:30 – 15:30 II. soutěž
15:30 – 16:30 přednáška: Behaviorální principy učení a jejich
použití ve výcviku (praktická část, P. Vyplelová)
17:00 – 19:00 III. soutěž
19:00 večeře a volná zábava
20:00 vyhlášení výsledků
Neděle
7:30 – 8:30 snídaně
9:00 společná procházka se zápisem do vrcholové knihy ☺
změna programu vyhrazena

Doplňující informace k programu:
- na házení frisbee se psem je nutné mít vlastní disky, pár kousků bude k zakoupení
přímo na srazu, nebo si můžete objednat předem. Vybírejte na těchto stránkách:
http://www.dogshop.cz/frisbee-pro-psy . Objednávku uveďte do přihlášky nebo na mail
a to nejpozději do 15. 8.
- praktická část Petry Vyplelové je určena především pro vaše dotazy. Pokud máte
nějaký problém ve výchově nebo výcviku, neváhejte jej napsat do přihlášky nebo na
mail, pokusíme se co nejvíce z nich zodpovědět či vyřešit. Informace o Petře najdete
zde: http://www.superpes.cz/psi-skola/clenove/petra-vyplelova/

Přihlášky a ubytování
Přihlašování on-line přes http://goo.gl/forms/od1sAFUbRt přihláška je platná po
uhrazení startovného a poplatku za ubytování, které je po uzávěrce nevratné! Lze
jej však přepsat na náhradníka. Údaje pro zaslání platby a celková částka
k úhradě bude zaslána na e-mail po přijetí přihlášky.
Uzávěrka přihlášek 7. 8. 2015
Kapacita chaty 38 lůžek – 8 dvoulůžkových, 4 třílůžkové a 2 čtyřlůžkové pokoje.
Pokoje v chatě jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou, sprchy a
WC jsou společné na patře. K dispozici je také dvoulůžkový apartmán s vlastním
sociálním zařízením. Na patře je také k dispozici mikrovlnná trouba a lednice.
Pro větší skupiny je možno využít „finské domky“ s kapacitou 5 lůžek.
Přednostně bude však obsazen penzion. K dispozici je také plocha pro stany a
karavany.
Stravovat se lze formou polopenze či využít nabídky bufetu (steaky, topinky,
grilovaný hermelín aj.), je možné zakoupit i samostatnou snídani (párky/ míchaná
vajíčka/ obložený talíř, čaj/ káva/ džus/ mléko, pečivo, müsli, jogurt). K
sobotnímu obědu bude připraveno grilování, vybrat si můžete mezi vepřovým a
kuřecím steakem (min. 200g) nebo pstruhem.

Ceník
Startovné za každého soutěžícího psa………………………………………..50Kč
Nocleh pro 1 osobu v pokoji (vícedenní pobyt)……………………………230Kč
Nocleh pro 1 osobu v pokoji (jednodenní pobyt)…………………………..250Kč
Nocleh pro dítě do 12-ti let v pokoji………………………………………..150Kč
Nocleh pro dítě bez nároku na postel…………………………………………0Kč
Cena za apartmán pro 2 osoby za noc………………………………………650Kč
Finský domek (k ceně se připočítává spotřebovaná elektrika a plyn)………850Kč
Tábořiště osoba/noc…………………………………………………………..30Kč
Pes/noc………………………………………………………………………..30Kč
Polopenze…………………………………………………………………...140Kč
Polopenze pro dítě do 12-ti let……………………………………………….80Kč
Samostatná snídaně…………………………………………………………..60Kč
Grilovaný steak s přílohou (kuřecí nebo vepřový, min 200g)……………....120Kč
Grilovaný pstruh s přílohou (dle velikosti)…………………………..140 – 180Kč

Doporučená výbava
-

hračky a pamlsky pro psa
pelíšek, ideálně bouda pro psa
očkovací průkaz s platným očkováním
pevné a pohodlné vodítko a obojek
vhodné oblečení a pevná obuv pro páníčky
poznámkový blok a židličky na sezení
hudební nástroje na večerní zábavu
dobrá nálada

Jak se dostat na Lucký vrch?
Za/před obcí Telecí odbočte u autobusové zastávky, odbočka je na zastávce
značena z obou směrů. Místa k parkování budou na místě vyznačena.

Kontakt
Pavlína Janáková
p.janakova@centrum.cz
774882944
Událost na FB https://www.facebook.com/events/1575631309353960/
Stránky chaty http://www.lucky-vrch.cz/

