
 

 

 SLOVENSKÝ  ŠPORTOVÝ  KLUB  RETRIEVEROV 

vás pozýva na  

Jarný výcvikový víkend v dňoch 25.-26.04.2015 

v Nových Zámkoch 

 

Výcvikový víkend bude zameraný na: 

● Základnú poslušnosť: Privolanie, vodenie na remeni, vodenie na voľno, kľudy, odloženie,... 

● Základy prinášania: Ľahká práca s dummy, privolanie s aportom,... 

● Pokročilý výcvik: Ťažšia práca s dummy, navigácia, zastavenie,... 

● Výcvik so zverou: Nácvik na Farbiarske skúšky retrieverov a Lesné skúšky retrieverov 

 

So sebou si prineste: Field trial vodítko, píšťalku, očkovací preukaz s platnými očkovaniami, misku a vodu, 

vhodné oblečenie do každého počasia, farbiarsky remeň (v prípade potreby) 

 

Výcvik je pre členov klubu ZDARMA!  

Pre nečlenov je výcvik spoplatnený sumou: sobota 15 €, nedeľa 10 € 

 

Na výcvikový víkend je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom prihlášky tu: 

http://goo.gl/forms/BnoPrh5iGs 

 

Ubytovanie je zabezpečené v hoteli Hubert (www.hubertnz.sk) 

Ubytovanie je možné už z piatka na sobotu. 

1 osoba/ izba/ 1 noc 2 osoby/ izba/ 1 noc 3 osoby/ izba/ 1 noc 4 osoby/ izba/ 1 noc 

24 € 30 € 39 € 44 € 

 

Raňajky v hoteli: 2,5 €/1 osoba 

Večera v hoteli: 3 €/1 osoba 

Poplatok za 1 psa: 3 € 

 

Odporúčanie klubu 

Prosíme Vás, nakoľko ide o slušné ubytovacie zariadenie s kobercami na izbách, dbajte na zvýšenú čistotu. 

V prípade, ak Váš psík nevie odolať spánku na posteli, prineste si so sebou neprepúšťaciu plachtu alebo 

deku na prekrytie. Ďakujeme za pochopenie!  

 

Obed bude v reštaurácii Berek pri výcvikovej základni- cena 4,50 €/1 porcia (www.bereknz.sk) 

 

Výcviková základňa: Kynologický klub Nové Zámky (na konci Tatranskej ul. za hrádzou- 

https://goo.gl/maps/mfIWL)  

 

V prípade, ak sa prihlásite na výcvik a nebudete sa ho môcť zúčastniť, dajte nám čo najskôr vedieť na  

e-mail: info.sskr@gmail.com 
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Program: 

 

Počas obidvoch výcvikových dní je našim klubom zabezpečený zdarma nápojový bufet (káva, čaj, 

minerálka) v kynologickom klube NZ. 

25.04.2015- sobota 

 7:30- raňajky v hoteli Hubert pre ubytovaných 

 8:15- stretnutie v Kynologickom klube NZ 

 9:00- rozdelenie do skupín a následne odchod do revíru 

 12:30-13:30 obed v reštaurácii Berek 

 14:00-17:00 výcvik 

 18:00- večera v hoteli Hubert 

 Po ukončení večere (cca 19:00) členská schôdza v hoteli Hubert 

 Spoločenské posedenie spojené s diskusiou s výcvikármi 

 

26.04.2015- nedeľa 

 7:30- raňajky v hoteli Hubert pre ubytovaných 

 8:15- stretnutie v Kynologickom klube NZ 

 9:00- rozdelenie do skupín a následne odchod do revíru 

 12:30-13:30 obed 

 Ukončenie výcvikového víkendu 

 

V prípade otázok nás kontaktujte: 

Štefan Janega- 0918 562 695 

Simona Krajčovičová- 0915 462 654 


