Letní výcvikový tábor nemeckých dog
Termín:

2. - 9. 7. 2016

Místo:

Rekreační středisko Luka (www.rsluka.cz)

Lokalita:

Podhradí nad Dyjí

Kontakt:

Jiří Košut, jiri.kosut@gmail.com, tel.: 775 772 204, web: podhradi.webnode.cz

Mapa:

klikni pro googlemaps

Popis střediska:
Hlavní budova
- Čtyřlůžkový pokoj - 2 jednolůžka a 1x patrová postel
- 3x dvoulůžkový pokoj – dvě jednolůžka
- 2x třílůžkové pokoje – 1 jednolůžko a 2x patrová postel
- 1x dvoulůžkový pokoj s vlastním sociálním zařízením - dvě jednolůžka

10 zrekonstruovaných chatek s venkovní teráskou
Rozměry chatky 4m x 3m, rozměry terasy 4m x 1,2m.
Chatky jsou vybaveny lůžky, stolem se židlemi a šatní skříní.
4x třílůžková chatka - jedna patrová postel a 1x jednolůžko
6x dvoulůžková chatka - dvě jednolůžka

Chatky bez venkovní terasy
3 až 4 lůžkové chatky bez sociálního zařízení o rozměrech 6m x 3,2m
1x čtyřlůžková chatka – dvě patrové postele
3x třílůžková chatka – tři jednolůžka

Dále k dispozici
-

Hřiště pro míčové sporty
Ping-pongový stůl
Parkování v areálu
Bazén pro děti
Potok pro ovlažení psů, dětí i dospělých

Jídlo
Polopenze
snídaně formou švédského stolu s teplými nápoji a večeře složené z hlavního jídla a moučníku nebo
salátu
Plná penze
snídaně formou švédského stolu s teplými nápoji, oběd - polévka s hlavním jídlem a večeře složené z
hlavního jídla a moučníku nebo salátu

Výcvik
Výcvik bude probíhat individuálně. Každý bude cvičit dle svých možností a chuti.
Součástí výcviku bude i socializace, nácvik chování na výstavě, nácvik bonitací.
Každý majitel si může určit, na co se při výcviku zaměříme (plachost, agresivita, či konkrétní povely).
Pro zkušené majitele nabízíme vytvoření individuálního plánu výcviku dle jejich požadavků.
Výcvikář
Martin Hudeček – oblíbený zkušený výcvikář s velkým citem pro Německou dogu

Organizace výcviku:
Stopy
odjezd zpravidla v 7.00 hodin, návrat v 9.00 hodin
Poslušnost
od 9.00 do 11.00 dle rozpisu (každému se výcvikář věnuje samostatně).
několikrát proběhne cvičení ve skupině
Obrany
od 19.00 - dle počasí
Nácvik výstav, bonitace, socializace:
Bude probíhat průběžně. Bude postaven výstavní kruh a bude-li zájem klidně denně může probíhat
tréning.
Agility překážky
K dispozici budou agility překážky - tunel, slalom, houpačka. Jedná se spíše o vyzkoušení si těchto
překážek.
Průběh výcviku bude možné nahrávat na kameru a večer pouštět a společně hodnotit na televizi.

Cena za osoba/noc:
2-3 lůžkové chatky:
200,- Kč
dítě do 6ti let zdarma bez nároku na lůžko / přistýlka 50,- Kč
3-4 lůžkové chatky:
200,- Kč
dítě do 6ti let zdarma bez nároku na lůžko / přistýlka 50,- Kč

pokoje bez sociálky:
270,- Kč
dítě do 6ti let zdarma bez nároku na lůžko / přistýlka 50,- Kč
pokoj s vlastním soc. zaříz:
350,- Kč
dítě do 6ti let zdarma bez nároku na lůžko / přistýlka 50,- Kč
zapůjčení lůžkovin:

70,- Kč / pobyt

Strava
Typ stravy
Polopenze
Plná penze

cena za osobu
160,- Kč
235,- Kč

dítě do 6-ti let
80,- Kč
120,- Kč

Cena za psa
Necvičící pes:
200 Kč / pobyt
Cvičící pes:
2.000 Kč / pobyt
Individuální plán pro zkušené majitele: dle dohody

Návrh programu
Návrh programu není závazný. Jedná se o základní kostru. Změny budou prováděny dle požadavků
účastníků i v závislosti na počasí.
Sobota 2. 7. 2016
- po 12.00 příjezd
- ubytování
- 18.00 večeře
- 19.00 obrany (jen pro zájemce)
- 20.00 večerní meeting, příprava programu na týden
Neděle 3. 7. 2016
- 7.00 - 8.00 stopy
- 8.00 snídaně
- 9.00 poslušnost
- 9.00 ukázka správné motivace psa při výcviku
- 12.00 oběd
- 14.00 výlet na Fernštejn
- 14.00 možnost zapůjčení raftu
- 16.00 hromadné koupání se psy
- veterinární přednáška - MVDr. Daniela Neumanová
- 18.00 večeře
- 19.00 obrany
Pondělí 4. 7. 2016
- 7.00 - 8.00 stopy
- 8.00 snídaně
- 9.00 poslušnost
- 12.00 oběd

- 14.00 výlet na Cornštejn
- 14.00 možnost zapůjčení raftu
- 17.00 nácvik výstav
- 18.00 večeře
- 19.00 obrany
Úterý 5. 7. 2016
- 7.00 - 8.00 stopy
- 8.00 snídaně
- 9.00 poslušnost
- 12.00 oběd
- 14.00 výlet na přírodní památku - Lom Malešice
- 14.00 možnost zapůjčení raftu
- 17.00 nácvik výstav
- 18.00 večeře
- 19.00 obrany
- 20.00 táborák, opékání špekáčků
Středa 6. 7. 2016
- VOLNÝ DEN - NECVIČÍ SE
- Dětský den - olympiáda / hledání pokladu / opičí dráha
- 14.00 možnost zapůjčení raftu
- 18.00 nácvik výstav
- 21.00 stezka odvahy
Čtvrtek 7. 7. 2016
- 7.00 - 8.00 stopy
- 8.00 snídaně
- 9.00 poslušnost
- 12.00 oběd
- 14.00 výlet na hrad Bítov
- 14.00 možnost zapůjčení raftu
- 18.00 nácvik výstav
- 19.00 obrany
- 21.00 ochutnávka vína přímo v táboře
Pátek 8. 7. 2016
- 7.00 - 8.00 stopy
- 8.00 snídaně
- 9.00 poslušnost
- 12.00 oběd
- 14.00 sranda závod pro dospělé, psy i děti
- 14.00 možnost zapůjčení raftu
- 18.00 nácvik výstav
- 19.00 obrany
- 20.00 táborák, opékání špekáčků

Sobota 9. 7. 2016
- 7.00 - 8.00 stopy
- 8.00 snídaně
- 9.00 poslušnost
- 12.00 oběd
- po 12.00 odjezd domů

Co s sebou:
Milí táborníci,
před odjezdem si, prosím, zkontrolujte, zda Vám nechybí něco z důležité výbavy.
Takže co rozhodně s sebou:

Psa 

Kovový stahovací obojek na výcvik

Krátké vodítko na výcvik (délka cca
1 m)

Stopovací vodítko (délka 5 m)

Postroj na obrany

Dlouhé vodítko na obrany (cca 2 m)

Náhubek

Pamlsky

Oblíbené hračky

