
                                   SLOVENSKÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  RETRIEVEROV 

                                                 Slávičia 23,  940 01  Nové Zámky 

                                                  VVS/1-900/90-43883, IČO 42367964, DIČ 2024099946, č.ú. SK2509000000005058494069 

 

PROPOZÍCIE 
na výcvikový víkend  

príprava na špeciálne skúšky z vodnej práce retrieverov 

JASOVÁ, okr. Nové Zámky, 9. a 10. júla 2016 

 

 

- výcvik začína v sobotu 9. júla 2016 i v nedeľu 10. júla 2016 o 09:00 hod. 

- zraz od 08:30 hod. pri kostole pred krčmou v obci Jasová, potom 

spoločný odchod na súkromný pozemok do revíru, 

- klub zabezpečí jednotné stravovanie pre prihlásené osoby na výcvik – 

cena bude oznámená dodatočne pred konaním výcviku, 

- klub zabezpečí hromadnú objednávku ubytovania v hoteli Hubert Nové 

Zámky za zvýhodnenú cenu, 

- výcvik pre nečlenov klubu je spoplatnený 10,- € na deň/pes. 

klub zabezpečí zver na výcvik podľa počtu prihlásených psov 

 

PRIHLÁŠKY zaslať e-mailom tajomníčke klubu do pondelka 27. júna 2016, 

s uvedením o aký servis má cvičiaci záujem (ubytovanie a strava, resp. len 

strava), Mgr. Helena Saganová, e-mail: hesa16@azet.sk;   
 

Nezabudnúť so sebou: 

- psa a preukaz s povinnými vakcináciami, 

- výcvikové pomôcky (vhodné vodidlo, aby pes mohol do vody bez obojku) 

- oblečenie do každého počasia, nepremokavú obuv (čižmy), plavky 

- úsmev a dobrú náladu!  

 

Nácvik disciplín bude prebiehať podľa platného skúšobného poriadku pre 

skúšky z vodnej práce.  
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PRIHLÁŠKA 
na výcvikový víkend  

príprava na špeciálne skúšky z vodnej práce retrieverov 

JASOVÁ, okr. Nové Zámky, 9. a 10. júla 2016 

 

 

Záväzne sa prihlasujem na výcvikový víkend, 

meno a priezvisko vodiča psa :........................................................počet psov:............ 

kontakt – mobil: …............................................ e-mail:................................................. 

mám záujem o objednanie ubytovania v hoteli Hubert Nové Zámky (označiť): 

 ubytovanie od piatku 8. júla do nedele 10. júla 2016 (2 noci)  áno – nie  

 ubytovanie od soboty 9. júla do nedele 10. júla 2016 (1 noc)   áno – nie   

pre koľko osôb (počet a meno, priezvisko): …............................................................... 

..................................................................  a pre počet psov: ........................................ 

Mám záujem o zabezpečenie skupinového stravovania: áno – nie 

pre počet osôb: …....................................  

 

Dátum …............................... podpis: ….............................................................................. 

 

 

Uzávierka prihlášok do 27. 06. 2016, 

po uzávierke negarantujeme zabezpečenie ubytovania a stravovania! 


