Seminář poslušnosti s Peterem a Connie Scherk

19.-20.5.2014
Místo konání: Dog Center Ajax - Volenice (u Březnice) okr. Příbram
Program semináře – 2 dny pouze poslušnost
Náplní semináře bude po 2 dny pouze poslušnost dle požadavků zkušebního řádu IPO - výcvik od štěněte po závodního psa
dle filozofie výcviku Teamu Heuwinkl – věnovat se Vám bude trojnásobný mistr světa v IPO Peter Scherk a jeho žena Connie
Scherk. Překlad do češtiny zajišťuje Petra Šenová.
Seminář bude skládačkou z teoretické části, výukových videí, prezentace jednotlivých cviků na psech Petera Scherka nebo
jeho ženy Connie a možností si probírané krátce vyzkoušet s vlastním psem pod vedením Petera
Rozdělením semináře (seminář na obrany s Peterem Scherkem bude mít svůj vlastní termín) vznikne dostatečný prostor
probrat všechny cviky (chůze, „odkládačky“, přivolání, aporty, překážky, vysílání a dlouhodobé odložení) a zároveň vzít sebou
své psy a "problémové" cviky řešit přímo s Peterem a Connie na místě v rámci semináře – po každém uzavřeném teoretickém
bloku dává Peter možnost vzít na plac několik psů a vyzkoušet probírané :o)

Cena semináře je 2.500.- CZK
Počet účastníků je omezen!!!
Přihlášení:
Zasláním emailu na seminar.scherk@gmail.com – nezapomeňte prosím uvést svoje jméno (eventuálně jména všech lidí,
které přihlašujete) a číslo telefonu minimálně na jednu z osob

Platba:
Platba se skládá ze zálohy a doplatku.
Záloha je splatná nejpozději do 18.4.2014.
Po zaplacení zálohy se dostanete z listiny zájemců na listinu účastníků.
Zálohu ve výši 1500,-Kč zašlete prosím převodem na číslo účtu 160228290/0600 a jako variabilní symbol zadejte číslo
vašeho telefonu, který uvedete v přihlášce. Pomůže nám, když do zprávy pro příjemce připíšete jméno psovoda
a heslo Scherk I. Na neidentifikovatelné platby nebude brát zřetel a anonymním dárcům děkujeme.
Záloha je vratná v případě, že máme náhradníky. V opačném případě za sebe prosím nalezněte náhradníka sami.

Doplatek se platí na místě.
Bohužel po neblahých zkušenostech jsme byli nuceni zavést přísnější systém, proto prosím se zálohou příliš neváhejte.
.
Ubytování a stravování si každý zajišťuje sám.
Doporučujeme obojí si domluvit přímo v areálu Dog center Ajax – prosím kontaktujte Romana Šmatláka romansmatlak@centrum.cz nebo mobil: +420602485252

Kontakt a více informací o semináři:
Petra Šenová
E-mail: seminar.scherk@gmail.com
Telefon: 734 579 071 po 18 hod
nebo

Alena Šlégrová
E-mail: seminar.scherk@gmail.com
Telefon: 606 089 456

