Propozice
Tolling seminář se Sverkerem Haraldssonem
KDY: 25.-26. 3. 2017
KDE: Hotel Amerika Velké Meziříčí
PŘÍJEZD:
V pátek 24.3.2017 v odpoledních/večerních hodinách.

UBYTOVÁNÍ / STRAVOVÁNÍ /CENA:
Ubytovaní budeme na Hotelu Amerika http://www.hotel-amerika.cz/index.php/cs
Cena za jednolůžkový pokoj/noc: 690,Cena za dvoulůžkový pokoj/noc: 1290,- (645,-/os.)
Stravování – Plná penze/den : 330,Platba za pobyt a stravu se platí v hotovosti v den příjezdu.

TOLLING SEMINÁŘ, TRÉNINK A NEOFICIÁLNÍ TJP

TRÉNUJÍCÍ TÝMY (SO+NE)
MAXIMÁLNÍ POČET TRÉNUJÍCÍCH TÝMŮ JE 15!
Cena: 2000,- člen TKCZ
2400,- nečlen TKCZ

DIVÁK (SO+NE)
Cena: 500,- člen TKCZ
800,- nečlen TKCZ

V ceně pro trénující týmy zahrnut seminář, trénink, neoficiální TJP a zvěř. Dummy budou
k dispozici.

ZÁLOHA JE V PLNÉ VÝŠI POPLATKU ZA SEMINÁŘ, TRÉNINK A NEOFICIÁLNÍ TJP.
TRÉNUJÍCÍ TÝMY (SO+NE)
Cena: 2000,- člen TKCZ
2400,- nečlen TKCZ
DIVÁK (SO+NE)
Cena: 500,- člen TKCZ
800,- nečlen TKCZ

PŘIHLÁŠKA JE PLATNÁ AŽ PO UHRAZENÍ ZÁLOHY

Zálohu zaplaťte na účet:

2900925913/2010

Jako variabilní symbol uveďte členské číslo TKCZ, nečleni pak své telefonní číslo.
Do zprávy pro příjemce napište TJP + svoje jméno.

Záloha je při vaší neúčasti na akci nevratná nenajdete-li si za sebe náhradníka!

INFORMACE + PROGRAM
S sebou mějte 2x dummy ball na disciplínu z tollingu (ne skákací míčky), píšťalku a vodítko (nejlépe
lovecké, přičemž pes na disciplínách pracuje na volno).

Sobota 25. 3. 2017 – od rána teoretická část semináře, následuje praktický trénink TJP
Neděle 26. 3. 2017 – od rána neoficiální (funny) TJP, buď na dummy, nebo na zvěř (kachny), dle
vycvičenosti psa a výběru vůdce

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY
Platné očkovací průkazy (vzteklina, parvo, psinka…)
Háravé feny a nemocní psi se nemohou akce zúčastnit.

1.Tolling seminář se Sverkerem Haraldssonem (SE) v ČR
Vůbec poprvé se v České republice uskuteční seminář Tolling testů (TJP) a to pod záštitou Toller klubu
CZ.
Máte jedinečnou šanci se zúčastnit semináře, tréninku a neoficiálních TJP s vynikajícím švédským
trenérem a rozhodčím pro TJP panem Sverkerem Haraldssonem.
Tolling testy jsou přímo určené pro plemeno Nova scotia duck tolling retriever. Tolling seminář je pro
každého, kdo se chce naučit správné práci s jeho Tollerem, seznámit se s jedinečným zkušebním
řádem psaným jen a pouze pro Tollery a vyzkoušet si, jak taková práce vypadá a co obnáší.
Budete mít možnost se zúčastnit jako trénující tým, ale i jako divák – odkud si taktéž odnesete velmi
cenné poznatky, postřehy a tipy na trénink.
To vše pod taktovkou jednoho z nejpovolanějšího trenéra a rozhodčího pro TJP.
Trénink proběhne s dummy a posléze bude rozšířen o trénink na chladné zvěři, tedy kachně. Vítáni
jsou pouze psi, kteří nosí a spolehlivě vyhledávají dummy, resp. kachnu. Pro majitele štěňat a mladých
psů pouze jako pro diváky.
Překlad do ČJ zajištěn

