
 

 

6. Výcvikový seminár Aguzannis 

Pliešovce, 14.-15.11.2015 
 
Prednášajúca/tréner: Anastázia Guzanová (SK) 
Výcvikový seminár bude zameraný na: 

 handling psa (ovládanie) 

 nácvik situácií 

 príprava na Field Trial 
Odporúčame si priniesť: 

 poznámkový zošit a pero 

 Vodítko s moxon slučkou (Field trial vodítko) 

 píšťalku ACME 
 
Miesto konania: Chalupa Lastovička (Pliešovce- okres Zvolen) 
GPS: 48º 27' 42'' N, 19º 12' 12'' E 
Možnosť ubytovania: http://www.ubytovaniezajezova.sk/ 
- maximálny počet lôžok: 11 
Ubytovanie je možné už z piatka na sobotu! O zábavu sa postaráme  
Cena ubytovania bez stravy: cca 100 eur za objekt/1 noc (záleží od počtu ubytovaných) 
Poplatky: cena za seminár (prednáška + výcvik)  

 účastník seminára s jedným psom - 20 eur/1 deň (každý ďalší pes s tou istou osobou + 10 eur) 

 účastník seminára bez psa  - 10 eur/1 deň (patria sem aj rodinní príslušníci a iné sprievodné 
osoby zúčastňujúce sa výcvikového seminára) 

 sprievodná osoba  - 0 eur  (malé deti, rodinní príslušníci a iné sprievodné osoby 
nezúčastňujúce sa výcvikového seminára) 

Seminár má obmedzenú kapacitu 10 psov! 
Na seminár je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom prihlášky: http://goo.gl/forms/BH4TmyHdN8 
Uzávierka prihlášok je 08.11.2015, zároveň to je aj posledný deň na uhradenie poplatku 
- prihláška bude platná až po uhradení poplatku 
Poplatok je treba uhradiť na číslo účtu: 5029246971/0900 
IBAN: SK06 0900 0000 0050 2924 6971 
- do správy pre prijímateľa uveďte meno, ktoré ste uviedli na prihláške 
Strava - v réžii účastníkov (náklady rozpočítame na osobu) 

 piatok - večera (vlastná) 

 sobota – raňajky (šunka, syr, zelenina, chlieb), obed (sponzorský guláš z diviny), večera 
(grilované mäso so zeleninou, chlieb) 

 nedeľa – raňajky (vajíčková nátierka, chlieb), obed (tradičné pečené kura s ryžou) 
Program 
piatok 13.11.2015 

 cca 17,00: zraz účastníkov a večerné 
posedenie pri krbe 

sobota 14.11.2015 

 7,30 - 8,00: raňajky 

 8,00 – 12,00: seminár 

 12,00 – 12,45: obed 

 13,00 – 16,00: výcvik 

 večera s posedením 

 
nedeľa 15.11.2015 

 7,30 - 8,00: raňajky 

 8,00: začiatok semináru 

 12,00 – 12,45: obed 

 13,00 – 16,00: výcvik 

 rozlúčková kávička 

 
Kontakt v prípade otázok: 
Anastázia Guzanová - mobil: 0903 237 928, e-mail: chsaguzannis@gmail.com 

http://www.ubytovaniezajezova.sk/
http://goo.gl/forms/BH4TmyHdN8

