VÝCVIKOVÝ AREÁL DOG CENTER AJAX
VÁS ZVE
NA VÍKENDOVÝ SEMINÁŘ

Se zaměřením na nejmodernější metody výcviku
s
Mistrem republiky BO 2013
&
skvělým figurantem a výcvikářem

Martinem Plecháčkem

Termín: 22.02.-23.02.2014
Místo: Dog center Ajax, Volenice u Březnice
Pro zájemce o víkendový seminář ,, all inclusive“ cena 2490 Kč, cena je tedy
včetně teoretického i praktického výcviku s Martinem Plecháčkem, ubytování,
stravování, i veškeré konzumace alko i naelko nápojů a večerního občerstveni.

Během pobytu již tedy neutratíte ani korunu!!!
Pes možný na pokoji (za škody způsobené psem zodpovídá psovod!) Jinak jsou
k dispozici vnitřní a venkovní kotce.
Zveme Vás do Volenic na Víkendový Seminář se zkušeným výcvikářem
Martinem Plecháčkem, Mistrem ČR BO 2013
Seminář bude probíhat od rána, po oba dny. Bude vytvořen časový harmonogram,
který vám zaručí, že se dozvíte vše co vás bude ve výcviku psa zajímat.
Přesný program a zaměření semináře bude vytvořen na místě dle přání účastníků a
povětrnostních podmínek v době konání.
Nezapomeňte si s sebou vzít očkovací průkaz s platným očkováním, misku na vodu,
deku pro psa . Výcvikové pomůcky a pamlsky.
Více informací : Roman Šmatlák tel: 602 485 252, romansmatlak@centrum.cz
Více informací o Výcvikovém areálu Dog center Ajax http://www.dogcenter.cz.
Přijeďte si se svým psem zatrénovat a prožít krásný víkend ve Volenicích. Těšíme
se na Vás. Přivezte s sebou dobrou náladu.
ePříjezd v pátek v odpoledních hodinách.

Víkendový seminář zaměřený na výcvik psů nejmodernějšími
metodami
S
MARTINEM PLECHÁČKEM

29.11-1.12. 2013, Výcvikový areál Dog center Ajax, Volenice
Plemeno:
Jméno psovoda:
Jméno psa :
Stáří psa :

e-mail :

Přihlášky posílejte e-mailem na níže uvedenou adresu spolu s naskenovanou složenkou, či
výpisem z BU, potvrzující uhrazení akce. Potvrzení o zaplacení nezapomeňte přivézt s
sebou, bude platit jako vstupenka na akci. Platbu proveďte buďto složenkou typu C na
uvedenou adresu, nebo převodem z BU na č.ú. 738320043/0800, jako VS uveďte 3011213,
KS 0308, do poznámky napište Vaše jméno a příjmení.
Adresa pro platbu složenkou: Roman Šmatlák
Volenice 61
262 72 VOLENICE

GPS 49°32´40.733“N, 13°53´7.054“E

