Moravskoslezský kynologický svaz, z.s.
Újezd u Rosic č.p. 141, 664 84 Újezd u Rosic
IČ: 00568139, Spolek je vedený u Krajského soudu v Brně, Spisová značka: L 224

Letní soustředění mládeže MSKS 2022
14. - 20.8. 2022
Místo konání: areál MSKS Zbraslav u Brna

Časový harmonogram:
NEDĚLE 14.8.2022
příjezd a ubytování

08:00 - 11:00 hod.

oběd, upřesnění harmonogramu

12:00 - 13:00 hod.

trénink poslušností, obran

14:00 - 18:00 hod.

večeře a společné posezení

19:00 - 21:00 hod.

večerka

22:00 hod.

Běžný den na soustředění
snídaně

07:00 - 08:00 hod.

trénink stop, poslušností

08:00 - 12:00 hod.

oběd

12:00 - 13:00 hod.

trénink poslušností, obran

13:00 - 17:00 hod.

osobní volno, krmení, venčení psů

17:00 - 19:00 hod.

večeře a společné posezení

19:00 - 21:00 hod.

večerka

22:00 hod.

SOBOTA 20.8.2022
snídaně

07:00 - 08:00 hod.

ukončení soustředění

11:00 hod.

Program je pouze orientační.
Letní soustředění mládeže MSKS je určeno pro mládežníky 10 - 18 let. Mohou se zúčastnit i děti bez psa.
V rámci tábora je i branná výchova (střelba ze vzduchovky, hod granátem, vázaní uzlu, práce s buzolou,
závod v Crossu v lese a samozřejmě zkoušky z výkonu a jiná překvapeni.

Pokyny pro mládežníky
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Nástup na tábor v uvedeném čase neděle 8:00 - 11:00 hod..
Uhradit do termínu uzávěrky účastnický poplatek.
Děti mladší 18 let předloží potvrzení a souhlas rodičů (při příjezdu).
Předložit lékařský posudek o způsobilosti dítěte k účasti na akci, souhlas rodičů s ošetřením.
Mládežník musí mít na táboře kartičku pojišťovny (kopie).
Předložit potvrzení o očkování psa.
Vybavit se oblečením a obuví pro různé počasí, výstroj psa, náhubek, misky na krmení.
Řádně se starat o svého psa, mít sebou dostatek pamlsků, popřípadě finance na jejích koupení či jiné
odměny. Doporučujeme Flexi vodítko na venčení.
9. Psi budou ubytování buď v kotci nebo na pokoji v kenelkách či v klecích. Upozorňujeme rodiče, že v
případě poškození budete muset uhradit škodu.
http://www.msks.cz/
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Na soustředění se budeme věnovat především sportovnímu výcviku, ale zbude spousta času na zábavu,
soutěže a podobně.
Mládežník musí mít úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody a potvrzení o bezinfekčnosti, v
případě že dítě onemocní (nebo se zraní) bude se kontaktovat rodič dítěte. Bude poskytnuta první pomoc
hned a následná péče ve zdravotnickém zařízení a požadujeme, aby si rodič pro dítě přijel.
Přijmeme 25 dětí, o přijetí rozhodne a přijetí potvrdí vedoucí akce Jana Jašková.
Poplatky: 6000 Kč za osobu

V ceně soustředění je ubytování, stravování, práce instruktora a figuranta.
Pokyny:
Stravování začíná nedělním obědem a končí sobotní snídaní. Účastníci soustředění jsou povinni se
řídit pokyny instruktorů, nevzdalovat se po dobu soustředění bez ohlášení z areálu (týká se to
nezletilých), výjimku tvoří pouze venčení psů. Po dobu konání akce je všem, i zletilým, účastníkům
zakázáno kouření a konzumace alkoholických nápojů. Je požadováno sportovní chování. Zákaz
používání ostnatých nebo elektrických obojků a jiných donucovacích prostředků. Psi musí splňovat
běžné veterinární podmínky. Doporučujeme individuální pojištění.
Do přihlášky uveďte, zda budou psi na pokoji nebo v kotci. Psi kteří budou na pokoji, musí být v
kenele. Dále s kým byste rádi byli na pokoji, a dobu příjezdu, o který výcvik máte zájem, zájem o
složení zkoušky, nárok na stravování (alergie apod.).
Vedoucí akce: Jana Jašková
Figurant: Milan Novotný
Lektoři: J. Jašková, Iveta Jedličková, Vendula Palíková, Ivana Tomková, Monika Zhřívalová, Zdeňka
Dulovczová (změna vyhrazena)
Přihlášky, včetně platby zašlete do 14. 7. 2022
Bližší informace: Jana Jašková, tel.: +420 723 219 920
Přihláška: https://www.msks-cz.eu/kdeco/prihlaska-mladez.php?met=1&ida=22
Platbu za výcvikový víkend posílejte na účet MSKS: 9999 11 22 / 2010 (Fio banka, a.s.)
Do poznámky pro příjemce uveďte jméno dítěte.
Platební pokyny jsou uvedeny po odeslání přihlášky v e-mailu, který obdržíte.
Těšíme se na krásný pobyt s Vámi
Jana Jašková

Účastníci berou na vědomí, že MSKS pořizuje z akce fotografie, případně zvukový i obrazový
záznam za účelem dokumentace akce, a že fotografie, jejichž účelem není zobrazení osoby, ale
dokumentovat průběh akce a podat o něm zprávu, mohou být případně zveřejněny na webových
stránkách nebo Facebooku MSKS.

http://www.msks.cz/
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