Táborový řád
- Organizovaný výcvik:

stopy
před snídaní hod.
poslušnost
mezi snídaní a obědem hod.
obrany
po večeři hod.
Časy jsou orientační. Program bude uzpůsoben situaci na táboře a každý den
vyvěšen.
Možnost změny podle počasí
Všichni budou připraveni na veškerou výcvikovou činnost 5 min. dopředu
- Výdej snídaní:
- Výdej obědů: všichni najednou
- Výdej večeří:
- Noční klid:

8:00 – 8:45 hod.
12:00 – 12:45 hod.
18:00 – 18:45 hod.
23:00- 6:00 hod.

Po večeři je k dispozici v jídelně studený bar – druhá večeře. Také je možnost si
místo oběda objednat balíček s sebou (nutné nahlásit den předem).

Nástup do chatek:
So 4.8.2012 od 11 hod. V sobotu už máme oběd, proto přijeďte včas.
Zahájení tábora:
Oficiální zahájení tábora proběhne v so 4.8.2012 večer, cca v 19 hodin.
Ukončení tábora:
So 11.8. ráno. Chatky musí být vyklizené do cca 10. hod.
Ceník:
Snídaně,oběd, večeře + ubytování
Dospělí
250,- Kč za osobu/den
Děti 3-12 let
220,-Kč za osobu/den
Děti do 3 let jsou zdarma bez nároku na lůžko
Pes zdarma

Vzhledem k tomu, že v táboře nebudeme sami, bude noční klid striktně dodržován .
Sprchy jsou zvlášť pro pány a dámy.
-

Každý účastník tábor nahlásí dopředu počet dnů pobytu v táboře.

-

Letos se bude platit ubytování a strava již v den příjezdu a to po obědě.
Vybírá Jirásková Sandra.

-

Je zakázáno volné pobíhání psů v prostoru celého tábora. Psi nesmí být
uvazováni u chatek bez dozoru majitele.

Věci pro sebe:
- občanský průkaz
- kartu zdravotní pojišťovny
- peníze
- spacák (polštářek)- dle uvážení ( chatkách jsou deky, polštáře i povlečení)
- v chatkách je zavedena elektřina, možnost připojení (není nutná vlastní
prodlužovací šňůra )

-

Je zakázáno vodit psy k ohništi a k bazénu.

-

V době nočního klidu je zakázáno rušení nočního klidu v prostoru chatek.

-

Za škody způsobené psem ručí výhradně majitel psa.

-

Povinností účastníků LVT je udržovat pořádek v chatkách.

-

Povinností je také udržování pořádku po psech při jejich venčení.
K venčení bude určený prostor. Je zakázáno venčit psy přímo v areálu
tábora.

Věci pro psy:
- očkovací průkaz (platné očkování)!!! Pes bez platného očkování či očkovacího
průkazu nebude moci pobývat na táboře.
- náhubek
- náhradní vodítko
- výcvikové pomůcky (stopovací šňůra, předměty na stopu, balónek, aport,
pamlsky…)
- hřeben, kartáč
- krmení, miska na vodu
- další potřeby dle uvážení majitele

-

Po celou dobu tábora platí zákaz vynášení jídla z jídelny

Psi mohou být v chatkách. Je zákaz volného pohybu psů po táboře!!!

Přejeme Vám příjemnou dovolenou a hodně úspěchů ve výcviku, výbor ZKO
Náchod

Letní výcvikový tábor ZKO Náchod
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instrukce

