JAK (NE)BOJOVAT S ÚTĚKÁŘEM
ANEB

VÁŠNIVÝ LOVEC POD KONTROLOU
1) pátek 21. – neděle 23.6.2013
2) pátek 19. – neděle 21.7.2013
3) pátek 30.8 – neděle 1.9.2013
místo: - teoretická část (v pátek) proběhne v prostorách Autoškoly Martínek
v Třeboni (Jeronýmova 59)
- praktická část (v sobotu a neděli) proběhne na cvičišti JčPA v Lužnici –
zde:
http://www.jcpa.cz/index.php?option=com_content&view=article&id
=34&Itemid=134
trenér: Tereza Hladká
obsah: - stres a konejšivé signály (Co je to? Jak je číst? Jak na ně reagovat?)
- shaping (Co je to? Jak správně naučit psa „shapovat“. Praktické triky.)
- přivolávačské hry budovací (Co je to? Čeho tím dosáhnu? Jak na ně?)
- klecové hry (Co je to? K čemu slouží? Jak na ně?)
- Je to Tvoje volba (Sebekontrola a její pravidla.)
- přivolání a vybudování silného vztahu se psem
- rady a triky pro odstranění nežádoucího utíkání
program: pátek: 16:00-20:00 teoretický úvod (Autoškola Martínek, Třeboň)
sobota: 9:00 – 12:00 praktická cvičení a hry (cvičiště JčPA, Lužnice)
12:00 – 13:30 společný oběd
13:30 – 16:30 praktická cvičení a hry (cvičiště JčPA, Lužnice)
16:30 – 17:00 pauza na venčení a na kafčo

17:00 – 19:00 dovysvětlení, opakování, dotazy
neděle: 9:00 – 12:00 praktická cvičení a hry (cvičiště JčPA, Lužnice)
12:00 – 13:30 společný oběd
13:30 – 17:00 praktická cvičení a hry, dotazy, opakování
17:00 – rozloučení  a zadání úkolů na doma 
ubytování: možno zarezervovat zde: http://www.radosta.cz/kemp/
cena: *1000,- cvičící s 1 psem (v ceně zahrnuta přednáška, cvičení a dva obědy)
*500,- necvičí bez psa (v ceně je zahrnuta přednáška, praktická ukázka a
dva obědy)
*200,- rodinný příslušník – manžel/přítel/manželka/přítelkyně (v ceně jsou
zahrnuty dva obědy)
č.ú.: 670100-2209759551/6210 , vs: 21062013 , do zprávy pro příjemce
uveďte své celé jméno
kapacita: 8 cvičících, necvičících diváků max. 12 (z tohoto důvodu bude Vaše
místo na semináři rezervováno teprve až bude platba připsána na náš
účet)
podmínky účasti: 1) Řádně vyplněná a zaslaná přihláška, platba včas připsána
na náš účet.
2) Pes musí být řádně očkován (tj. mít potvrzení o vakcinaci
v očkovacím průkaze ne starším než 1 rok a ne mladším
než 1 měsíc). Pes musí být klinicky zdráv.
Přihlášky, prosím, zasílejte na jcpa@seznam.cz
*70% z plné částky je nevratná záloha, která automaticky propadá ve prospěch JČPA v
případě zrušení rezervace. V případě zrušení rezervace sedm dní a méně před konáním
semináře propadá celá částka.

Všem děkujeme za pochopení a akceptování podmínek účasti 
Moc se na všechny těší tým Jihočeské psí akademie

www.jcpa.cz

