
 
CHS SeaHawk ve spolupráci s kynologickým 

areálem DCA po řádá 
(http://www.dogcenter.cz/) 

 
Prodloužený výcvikový víkend 

v termínu 6. – 9.10 
 

 
 

Výcviká ř a figurant: Lukáš Kraus (v případě 
většího počtu psů bude přizván druhý figurant) 

 
 
 
 



 
 
 
Místo konání: DCA Volenice u B řeznice (www.dogcenter.cz ) 
 
Program: Trénink stop, poslušností a obran. Výcvik začíná ve čt 
obranami (cca od 17:00, upřesníme v informačním emailu před akcí). 
 
 
Ubytování: 
Ubytování je možné ve dvou typech pokojů, 2 až 3lůžkové pokoje hotelového 
typu s vlastním sociálním zařízením a 2 až 5lůžkové pokoje se společným 
sociálním zařízením. Psi mohout být ubytováni na pokoji nebo v kotci (možnost 
vytápěných kotců v budově – omezený počet!) 
 
Stravování: 
Ve společné jídelně bude zajištěna plná penze. Začíná se ve čtvrtek večeří, 
konec v neděli obědem. Celý den bude k dispozici bar. 
 

V sobotu večer opékání prasátka 
 

 
 
 
Pro zájemce v sobotu proběhnou zkoušky KJ ČR Brno (ZOP, ZPU).  
 
Možnost přihlásit se pouze na část pobytu, přednost mají zájemci o celý pobyt.  
 
 
 



 
Poplatky: 
 
Varianta celého prolouženého víkendu: 
Ubytování, plná penze, výcvik (pokoj s vlastním soc.zařízením): .............. 2.600,- 
Doprovod (ubytování v pokoji s vl.soc.zařízením, plná penze): ................. 1.740,- 
Ubytování, plná penze, výcvik (pokoj se spol. soc.zařízením): .................. 2.300,- 
Doprovod (ubytování v pokoji se spol. soc.zař., plná penze): ................... 1.440,- 
Další pes ve výcviku (jednoho psovoda): ...................................................... 800,- 
Pes na pokoji/den: ......................................................................................... 50,- 
 
Varianta od pátku do ned ěle: 
Ubytování, plná penze, výcvik (pokoj s vlastním soc.zařízením): .............. 1.950,- 
Doprovod (ubytování v pokoji s vl.soc.zařízením, plná penze): ................. 1.160,- 
Ubytování, plná penze, výcvik (pokoj se spol. soc.zařízením): .................. 1.750,- 
Doprovod (ubytování v pokoji se spol. soc.zař., plná penze): ...................... 960,- 
Další pes ve výcviku (jednoho psovoda): ...................................................... 700,- 
Pes na pokoji/den: ......................................................................................... 50,- 
 
 
Kapacita psů omezena!!! 
 
Rezervace emailem: 
Anna Brázdová 
http://www.seahawk.cz 
hovawart.kody@seznam.cz 
 
Po potvrzení rezervace zaplaťte poplatek za pobyt a výcvik. V případě neúčasti 
z jakékoliv příčiny je poplatek za cvičení nevratný a bude použit na naběhlé 
náklady. Storno poplatek za ubytování je 50% ve lhůtě max. 17 dnů před 
konáním akce, ve lhůtě 17 až 5 dní před konáním akce 80% z ceny ubytování. 
Ve lhůtě méně než 5 dnů 100%. 
Úhradu provádějte na účet: 802472018/2700 
 
Nezapomeňte na platný očkovací průkaz psa! 
Za škody způsobené psem zodpovídá majitel! 
Před konáním akce obdržíte informační email s časovým harmonogramem 
příjezdu a páteční večeře. 


