Soustředění mládeže MSKS 13. – 14. 6. 2020
Místo konání: areál MSKS Zbraslav u Brna
Časový harmonogram:
pátek 12.6.2020
příjezd a ubytování

od 15 hod.

večeře, seznámení, upřesnění čas. harmonogramu

19:00 – 21:30 hod.

večerka

22:00 hod.

sobota 13.6.2020
snídaně

7:00 – 8:00 hod.

příjezd a ubytování (dodatečné)

7:30 – 8:00 hod.

trénink stop, poslušností

8:00 – 12:00 hod.

oběd

12:00 – 13:00 hod.

trénink poslušností, obran

13:00 – 17:00 hod.

os. volno, krmení, venčení psů

17:00 – 19:00 hod.

večeře + společné posezení

19:00 - 21:30 hod.

večerka

22:00 hod.

neděle 14. 6. 2020
snídaně

7:00 – 8:00 hod.

trénink stop, poslušností

8:00 – 12:00 hod.

oběd

12:00 – 13:00 hod.

trénink poslušností, obran

13:00 – 17:00 hod.

Soustředění mládeže MSKS je určeno pro mládežníky a juniory ve věku 9 – 21 roků.
Program může být upraven dle počtu účastníků a jejich zájmu o výcvik.

Poplatky:
mládežník do 18 let včetně

500,- Kč

junior do 21 let včetně

700,- Kč

V ceně soustředění je ubytování, stravování, práce instruktora a figuranta.
Pokyny:
Stravování páteční večeří/sobotním obědem (podle dne příjezdu) a končí nedělním
obědem. Účastníci soustředění jsou povinni se řídit pokyny instruktorů, nevzdalovat se po
dobu soustředění bez ohlášení z areálu (týká se 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
elektronických 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, s kým byste rádi byli na pokoji,
den a dobu příjezdu, o které části výcviku máte zájem, nároky na stravování (alergie
apod.)
Vedoucí akce: Vlastimil Karpíšek
Přihlášky zašlete do 31. 5. 2019 na email: renata.hejcova@seznam.cz.
Bližší informace Renata Hejčová telefon +420 728 622 976.
Platba za soustředění bude vybírána na místě v hotovosti.
Těšíme se na vás a na krásný víkend!

Renata Hejčová

