
HOVAWART KLUB ČR, o. s.HOVAWART KLUB ČR, o. s.

pořádá:

Výcvikový víkend v Hartvíkovicích 2016
termín 15. - 17. dubna 2016

Co Vás čeká: trénink poslušnosti, obran, stop, příprava na svod 
a bonitaci

v případě zájmu – možnost uspořádání zkoušek

Místo konání: Vzákoutí, Hartvíkovice



Věnovat se Vám budou:

Výcvikářka na poslušnost a stopy: Vlaďka Králová

 majitelka HW Leroy v. d. Hofreite
 se svým HW Adamem Haf Raf složeny nejvyšší zkoušky z výkonu

Nácvik svodů, bonitací, výstav: Kristýna Banertová

 chovatelka plemene Hovawart
chovatelská stanice: Debbie-Ann

 pověřená výcviková referentka HW klubu

Figurant: Ivan Tomšík

 člen KK Brno Líšeň
 zkušenosti s figurování Hovawartů

Pátek: výcvik bude probíhat od 15ti hodin (obrana, poslušnost – v případě zájmu 
povahový test na bonitace)

Sobota: výcvik probíhá po celý den v kombinaci: stopa, poslušnost, obrana

Neděle: výcvik probíhá po celý den v kombinaci: stopa, poslušnost, obrana
V případě zájmu proběhnou zkoušky dle MZŘ a NZŘ.



Ubytování:

Ubytovna Vzákoutí nabízí 2, 3, 4 a 5ti lůžkové pokoje. Kapacita celého areálu je 
„pouhých“ 26 lůžek – upozorňujeme, že nebude možné každému vyhovět s vlastním 
pokojem. Spolubydlící budou vybíráni dle snášenlivosti psů.

Stravování:

Ve společné jídelně bude zajištěna plná penze. Začíná se v pátek večeří a končí se 
v neděli obědem. Snídaně probíhají formou bufetu.

Poplatky:

Ubytování, plná penze, výcvik jednoho psa: Kč 1.900,--
Výcvik druhého psa: Kč 900,--
Ubytování, plná penze: Kč 900,--

REZERVACE e-mailem:
Kristýna Banertová
banertova@hovawart.cz

Po potvrzení rezervace nutné uhradit zálohu ve výši 100% (ubytování, výcvik). 
V případě zrušené rezervace je poplatek za výcvik nevratný. Poplatek za ubytování 
se vrací ve výši 50ti % a to nejpozději 3 týdny před konanou akcí.

Číslo účtu klubu: 2200611833/2010
VS: 15042016
Zpráva pro příjemce: Jméno majitele + psa

S sebou platný očkovací průkaz, v případě zájmu o složení zkoušky s sebou i průkaz
původu, doklad o členství (v klubu nebo nějaké jiné organizaci).

Za škody způsobené psem zodpovídá majitel.

mailto:banertova@hovawart.cz

