Propozice a přihláška na 5. AKITÍ KENÍ SRAZ 2021
Pořádá Akita Ken z.s.

Termín 16.9.-19.9.2021 - 3 noci
Nájezdový den: čtvrtek 16.9.2021, v odpoledních nebo večerních hodinách
Chatová osada Slunečnice
Střížovice - Vlčice E50, 378 53 Strmilov
GPS: 49.1436939N, 15.1458978E

***************************************************************************

Rádi bychom Vás pozvali na 5. sraz milovníků psů, který je zaměřen hlavně na
výcvik a výchovu našich čtyřnohých parťáků
Program srazu je zaměřen hlavně výchovu a výcvik, socializaci, nácvik odstraňování
nežádoucího chování i formou individuálních konzultací s výcvikářkou Míšou Šedivou,
nácvik výstavních dovedností.

Ubytování
Čtyřlůžkové chaty vybavené kuchyňkou s lednicí, vařičem, nádobím, rychlovar. konvicí. Součástí je
vlastní koupelna s WC.
Cena:
Dospělý 550,-Kč os/noc
Dítě 450,-Kč za noc
Pes 50,- Kč/den
Parkování je možné u areálu chatové osady – bez poplatku

Stravování: (čtvrtek - večeře, pá – so snídaně, oběd, večeře, neděle – snídaně, oběd)
Plná penze
Dospělí 450,-Kč/den
Dítě 315,-Kč/den
Polopenze
Dospělý 300,-Kč/den
Dítě 210,-Kč/den
Chaty jsou vybavené kuchyňkou s lednicí, vařičem, nádobím, rychlovarnou konvicí, takže kdo chce,
může se stravovat individuálně.

Výcvik

Výcvik se psem, teorie výcviku, přednášky
První pes 650,-Kč celkem
Druhý a další pes 400,-Kč celkem

Storno podmínky:
V případě nepříznivé epidemiologické situace a z důvodů platných nařízení vlády o nemožnosti konat
sraz bude platba vrácena v plné výši.
V případě, že se nebudete moci zúčastnit z jiných důvodů jsou storno podmínky následující:
Vrácení 100% z ceny při odhlášení do 30 dnů před začátkem akce
Vrácení 50% z ceny při odhlášení do 14 dnů před začátkem akce
Vrácení 25% z ceny při odhlášení do 7 dnů před začátkem akce
Zvláštní podmínky: pokud bude mít účastník nařízenou karanténu z důvodu Covidu – bez ohledu na
lhůtu – vrácení 80 % z uhrazené ceny – nutné písemné potvrzení o nařízené karanténě vydané KHS
nebo praktickým lékařem.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA:
Pro přihlášení vyplňte tabulku. Peníze zašlete na číslo účtu: 2401587921/2010, vedeném u Fio Banky
na jméno spolku Akita Ken, z.s. Jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo ve formátu
123456789. Uhrazením platby jste závazně přihlášeni.
Vyplněná a odeslaná přihláška se automaticky doručí organizátorům
V případě nejasností kontaktujte paní Bednářovou mob.: 608 369 995, e-mail: iva@agenturaiva.cz
nebo Andreu Zelinkovou mob.: 777 319 249, email: andyzel@seznam.cz
Před nástupem obdržíte upřesňující dopis.

Za svého psa si majitel zodpovídá sám.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK A PLATEB JE 31.8. 2021
V případě zájmu o účast na srazu po uzávěrce kontaktujte paní Bednářovou.
Těšíme se na Vás
Spolek Akita Ken, z.s.

