
 

13. výcvikový AKITA SRAZ 

Pořádá Akita Inu Czech Club z.s. IČO: 22872299  

Propozice 

Termín konání 1.6. - 7.6.2020 
 místo konání -  Junior kemp Tobogán, Nová Živohošť 98, 257 56 Křečovice 

 
    kontaktní osoba: Veronika Mannová, t.: 731136975 

e-mail: veronika.mannova@akitaczech.cz 
 

Táborem a  výcvikem vás budou provázet zkušené výcvikářky a vystavovatelky 

 etoložka Ing. Míša Šedivá Ph.D. a Veronika Mannová  

Začínáme: 1. 6. 2020 v 10.00     

Pozor! Jarní sraz je rozdělen na dva turnusy! 

1. turnus začátečníci od 1.6. do 3.6.2020 

2. turnus pokročilí od 4.6. do 7.6.2020 

Kdo má zájem přijet 31.5. či zůstat déle, je třeba tento požadavek uvést do přihlášky a 
bude podle toho ubytován. 

 
Stravování : v místní  restauraci Caravan Club. 
dospělí: plná penze 290,-/den, polopenze 180,-/den (snídaně, večeře) 
děti od 3 do 12 let: plná penze 200,-/den, polopenze 115,-/den. 
(snídaně formou švédského stolu, oběd zahrnuje polévku a hlavní jídlo, večeře - hlavní jídlo) 
V areálu je k dispozici ještě samoobslužná jídelna Juniorkemp. 
 
Ubytování :  dospělý 330,-/den, dítě od 3 do 12ti let 280,-/den, děti do 2 let zdarma s nárokem  
na lůžko. Za auta a psy se v areálu nadále neplatí! 
Vlastní karavany :  350,-/den  
Sociální zařízení je společné, teplá voda po celý den bez omezení, klíč od sprch má každý u 
klíče od chatky. 
Na místě je k dispozici mrazák na maso pro psy.  
Novinka, v každém pokoji by měla být nově malá lednička. 

 



Výcvikové poplatky: za prvního psa 1000,- , pro člena klubu sleva 300,- 
                         za každého dalšího psa od stejného majitele 500,-  
                         pro člena klubu sleva 250,- 
  
Kapacita:  maximálně 30 psů k výcviku na turnus. 

 

Poznámka k výcvikovému poplatku a stornopodmínky: 

Zálohově se platí i výcvikový poplatek předem, v případě neúčasti psa bude výcvikový 
poplatek vrácen dle stornopodmínek: bude-li pes z výcviku odhlášen do 14 dnů před 

zahájením kurzu vrací se celá částka, do 7 dnů před je stornopoplatek 50%, méně než 7 dnů 
je stornopoplatek 100% z výcvikového poplatku. Stornopodmínky pro úhradu pobytu: do 7 

dnů před zahájením kurzu se při odhlášení vrací celá částka, méně než 7 dní je 
stornopoplatek 25% z celkové ceny za pobyt. 

 

Podání přihlášek a úhrada pobytu: 

• Přihlášky se přijímají v elektronické podobě od 1.2.2020. Potvrzením přihlášky je  
úhrada 100%  z ceny pobytu a výcviku do 10.5.2020. Potvrzení o přijetí přihlášky včetně ceny 
bude zasláno emailem na vámi uvedenou adresu). 

• POZOR – vyplňte pouze část A. 

•  Číslo účtu: 2200260383/2010 VS: 01062020 + do zprávy pro příjemce napište vaše 
jméno a číslo přijaté přihlášky  

• V případě nenaplnění kapacity může být termín přihlášek prodloužen. 

 

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ 

• Nezapomeňte na důsledný úklid po pejscích. 

• Háravé feny bohužel nemůžeme k výcviku přijmout, nelze je brát ani s sebou do 
kempu!!!   Výjimky nejsou možné. 

• Pořadatel si vyhrazuje právo, že přihláška účastníka může být odmítnuta. 

• Přibližně 7 dnů před akcí vám bude zaslán e-mail s instrukcemi a podrobný program 
kurzu 
• Přihlášku prosím vyplňujte čitelně, zejména emailovou adresu. 
 


