
   Vážení přátelé
 Výcviková škola psů Rámo,    pořádá ve dnech od 19. 7  do 26. 7   08          
                
 Letní Výcvikový Tábor 

Je určený pro intenzivní nauku a trénink problémových i pohodových psů.

Tábor se bude konat v areálu    kempu Dešná. 
Dva bazény na místě a přehrada je nedaleko. Krásná příroda a terény na stopy jsou 
zaručeny.
Blíže na www.camp-desna.com

Objekt se nachází nedaleko obce Všemina u Slušovic a města Zlína.
 
Podmínky účasti

• vyplněná přihláška, zaplacený poplatek za výcvik, ve výši 2100 Kč (psovod – pes) za 
každého  dalšího cvičícího psa je cena 500 kč. 

•  Tato záloha (pro účely tábora),je po zařazení již nevratná. Pokud si potřebujete vzít i 
necvičící psy, pak za ně neplatíte.

• Očkovací průkaz, potvrzení o zdravotním stavu (ne starší 5dnů), očkování proti 
vzteklině, psince,infekční hepatitidě podmínkou. 

• Odpovídat za způsobené škody a udržování pořádku.
• Účast háravých fen je po nahlášení povolena.

Ceník dalších služeb:
Chatky obsahují zpravidla tři pokoje, koupelnu a kuchyň.
Cena za ubytování je150 kč noc dosp. osoba   Za psa na pokoji 50kč/ noc.
Pokud by měl někdo zájem o celou chatku, tak je to možné. Cena za noc 1000 Kč.
  
Je možnost samostravování, nebo objednání jídel v místě. Cena oběda asi 70kč. Jsou 
k dispozici i   večeře. Tyto poplatky se platí až na místě, po využití služeb, pro které se 
rozhodnete, majiteli areálu.

Příjezd na tábor je v sobotu. V odpoledních hodinách.
Na setkání se těší  Ivo Eichler Rámo výcvik psů.

http://www.camp-desna.com/


 
                      PŘIHLÁŠKA

Termín tábora: ... ... ...

Psovod
Jméno a příjmení:……………………………………………………
Bydliště:………………………………………………………………
PSČ:………………………
Telefon:……………………
Počet rodinných příslušníků (vyjmenovat)     …………

Pes/fena:………………………………………………………………
Počet psů:……………………………………………………………
Jméno a chovná stanice:……………………………………………
Plemeno:…………………
                                                                       Podpis účastníka……… …
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Vyplněnou přihlášku pošlete e-mailem. 
 Poplatek  posílejte
na adresu: 
Ivo Eichler, Ostrata čp. 35, 76311                      Tel: 577914412, Mob. 603146892

Uzavírka přihlášek  bude provedena ihned po zaplnění stavu.
Přihláška je platná,po zaplacení poplatku za výcvik. 


