
JARNÍ SETKÁNÍ TOLLERŮ 

(AGILITY, DOGDANCING, NOSEWORK, OBEDIENCE) 

 
 
 
Termín: 18.-20.6.2021 
Místo: Kemp Větřkovice (Moravskoslezský kraj)  

https://kempvetrkovice.webnode.cz/ 
 GPS  49°46'59.6"N 17°50'43.2"E 
Trenéři: Agility – Eliška Gazárková 
   Dogdancing – Monika Krajcirová 
   Nosework – Nikol Krušberská 
   Obedience- Zuzana Javůrková 
Výcvikové bloky: A) Agility + Obedience 
       B) Dogdancing + Nosework  
Počet účastníků: maximální kapacita 16 (8 míst blok A, 8 místo blok B) 
Cena za výcvik: Člen TKCZ 1 800 Kč / Nečlen TKCZ 1 900 Kč 
Přihlašování: spuštěno 5.4.2021 od 18:00 (členům přijde email s přihláškou) 
PŘIHLÁŠKA BUDE AKCEPTOVÁNA AŽ PO ZAPLACENÍ CENY ZA VÝCVIK. 
Pokyny pro platbu: č.ú.: 107-5457590277/0100, do zprávy pro příjemce napište 
Toller+jméno a příjmení. 
V PŘÍPADĚ NEÚČASTI SE PENÍZE NEVRACÍ (LZE NAJÍT NÁHRADNÍKA). 
 
 
Případné další dotazy posílejte na email eliska.gazarkova@email.cz 
 
 

Harmonogram 
PÁTEK 
příjezd možný po 12 hodině 
16:30 – 19:00 tréninky 
večer posezení/diskuze 
SOBOTA  
8:00 – 12:00 tréninky 
12:00 – 14:00 obědová pauza 
14:00 – 18:00 tréninky 
večer posezení/diskuze 
NEDĚLE 
do 10 nutno vyklidit chatky 
9:00 – 11:00 tréninky 
11:00 – 13:00 obědová pauza 
13:00 – 15:00 tréninky 
 
*změna vyhrazena (plán je pouze orientační, konkrétní časy tréninků budou účastníkům zaslány cca 
týden před akcí) 
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Podmínky účasti: 
Dodržovat v areálu a v jeho okolí čistotu (neodhazovat odpadky, sbírat exkrementy po psech 
atd.) 
Každý majitel je zodpovědný za svého psa! Případné zničení či poškození věcí, nutno uhradit. 
Platné očkování (psinka, vzteklina, parvo …), akce se mohou účastnit pouze klinicky zdraví 
psi. 
Háravé feny se mohou účastnit po předchozí domluvě. 
Výcviky NELZE kombinovat. Lze se hlásit buď na blok A (agility + obedience) nebo na blok B 
(nosework + dogdancing) 
Přihlášením na akci účastník souhlasí se zpracováním osobních údajů a s volným pohybem 
těchto údajů dle nařízení EP a Rady Eu 2016/679 o ochraně fyzických osob. 
 
Akce bude uskutečněna s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci.  V případě zrušení akce ze 
strany Toller klubu (covid) bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.  
 

UBYTOVÁNÍ  
Ubytování zajištěno přímo v areálu výcvikového centra: https://kempvetrkovice.webnode.cz/cenik/ 
 
CENA:   
chatka 490 Kč/noc 
zapůjčení přímotopu 300Kč/den (v případě nepřízně počasí) 
 *(dále při příjezdu nutno uhradit poplatek za auto 50 Kč, rekreační poplatek za osobu 15Kč/den                                                                        
a poplatek za psa 10Kč/den, a 200 Kč kauci za chatku, která budou na konci víkendu vrácena) 
 
Cena za chatky bude vybrána pořadatelem (splatná na účet) cca 14 dní před konání akce. K platbě 
budete vyzváni přes email.  
 

STRAVA 
Pořadatel stravu nezajišťuje. 
K dispozici je plně vybavená kuchyně – nádobí, rychlovarná konvice, trouba, plynový sporák, 
mikrovlnná trouba, lednice.  
V případě zájmu je možno domluvit společné obědy a večeře v nedaleké restauraci.  
 
Podrobnější informace budou účastníkům rozeslány cca 14 dní před akcí.  
 
 
 
 
V rámci sportovního setkání budete mít možnost podívat se a vyzkoušet si vybavení norské značky 
Non-stop dogwear ( https://www.non-stopdogwear.cz/) a taktéž hračky West paw (  
https://www.behejsepsem.cz/?s=west+paw). Pokud již teď víte, že budete mít o nějaký z těchto 
produktů zájem, neváhejte kontaktovat Nikol Krušberskou na FB či IG, jakožto oficiálního a 
vyškoleného prodejce této značky. Objednané produkty Vám doveze přímo na setkání a pomůže s 
jejich správným nastavením. Navíc má pro Vás připravenou speciální toller slevu: 10% na vybavení 
Non-stop dogwear a 15% na hračky West paw.  
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