SEMINÁŘ A WORSHOP PŘEDVEDENÍ PSA NA VÝSTAVĚ A ÚPRAVA SRSTI
Úprava psa před výstavou a předvedení na výstavě ovlivní zcela zásadně vaše výsledky na výstavě, a proto je
důležité si ukázat, jak správně psa připravit a na co se při přípravě zaměřit.

Seminář a workshop s dlouholetou chovatelkou a handlerkou Lenkou Nokič

Termín: 31. března 2018
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK:
počet účastníků je limitován

20. března 2018

Místo konání: ZKO Blahuňov, okres Chomutov

Akce je otevřena komukoliv, především však začátečníkům.

PROGRAM
9.00 - 9.30

Příjezd, Registrace

9.30 - 10.00 Teorie - příprava srsti psa na výstavu

10.00 - 11.00 Základní postup úpravy srsti u konkrétního psa – praktický příklad konkrétního psa
11.00 – 12.00 Tipy a rady úpravy srsti
12.00 – 13.00 Občerstvení
13.00 – 13.30 Teorie výstav a handlingu (typy výstav, tituly, šampionáty, závěrečné soutěže, teorie
handlingu a postoje).
13.30 – 14.00 Praktická ukázka handlingu (metody a postupy při tréninku psa, typy postoje a
předvedení, správná komunikace se psem v kruhu a mimo kruh).
14.00 – 16.00 Individuální práce, nácvik na reálnou výstavu
16.00 – 16.30 Závěrečné cvičné předvedení celé pracovní skupiny, ocenění medailí
Program je pestrý, těšíme se na Vás a vaše pejsany :-)
Co si vzít sebou:
• kenelu či klec pro psa, ať si mají kde odpočinout, když zrovna nebudou cvičit
• výstavní vodítko a obojek (pokud nemáte, zapůjčíme)
• pamlsky (které má váš pes nejradši)
• nejoblíbenější hračku Vašeho psa
• psací potřeby na psaní poznámek
• psa předem vyčešte
Přihláška:
• jméno a příjmení účastníka…………………………………………………………
• rasa a věk účastněného psa…………………………………………………………
• jméno a počet diváků……………………………………………………………….
• rasa, počet a věk dalších zúčastněných psů……………………………………….
• telefonní kontakt účastníka…………………………………………………………
Přihlášky zasílejte na email: Iveta.katrevova@seznam.cz.
Platba:
účastník se psem
účastník bez psa

500,- Kč
300,- Kč

pro členy ZKO Blahuňov jednotná cena 300,- Kč

Platbu zasílejte na účet 2100626229/2010. Jako VS uveďte Váš telefonní kontakt, který budete
uvádět v přihlášce a do zprávy pro příjemce napište své jméno a příjmení. V případě,
že se akce nemůžete zúčastnit, je možné si za sebe najít náhradníka, částka je ovšem z
hlediska vysokých nákladů nevratná.
Podmínky účasti:
Každý majitel odpovídá za sebe i svého psa a veškeré škody způsobené jím či psem uhradí.
Pořadatel má právo kdykoli v průběhu tréninku majitele se svým psem z důvodu nerespektování či
hrubého porušení podmínek vyloučit, stejně jako v případě hrubého zacházení se
psem.
Případné dotazy zasílejte na email Iveta.katrevova@seznam.cz, nebo volejte Iveta Katrevová
724 125 390, Mirka Pýchová 721 266 098

