
Predĺžený výcvikový víkend SHK              
Rekreačné zariadenie Fantázia – Stará Myjava, 24. 3. - 27. 3. 2022 

Hlavný organizátor a príjem prihlášok: Tibor Suchánek - tel. 0905 505 712, e-mail: predseda@hovawart-klub.sk 

Organizácia výcviku: Jaroslav Bacigál -  tel. 0905 700 968, e-mail: vycvik@hovawart-klub.sk 
  
    

Program: 

Ubytovanie od štvrtku do nedele v hlavnej budove, 
 prípadne aj v chate A pri obsadení hlavnej budovy 

    
–   štvrtok  – večerný výcvik podľa príchodu účastníkov od 17 tej h. /večera 19 h/ 
–   piatok, sobota –  dve kolá obrán, poslušnosť, stopy  
–   nedeľa – obrany, poslušnosť, stopy 

uzávierka prihlášok – 18. 3. 2022 

Obrana a poslušnosť – Alexander Drozd                                                       Stopy a poslušnosť  – Jaroslav Bacigál                           
  
Poplatok za výcvik:             pre členov SHK 40 €      (3 výcvikové dni)  
                                              pre nečlenov SHK 50 €   (3 výcvikové dni)  
                         
Výbava pre psovoda 
pes: vodítko dlhé, vodítko krátke, (pre psov ktorí hryzú vodítko retiazka na uväzovanie), náhubok, predmet na aport, 
obľúbená hračka.  Postroj na obranu! PAMLSKY pre psa!!!! 
psovod: nepremokavé oblečenie a obuv! 

 
Záujemcovia o výcvik bez ubytovania pošlú vyplnenú prihlášku a  poplatok za výcvik  

Záväzná prihláška na výcvik 

Meno a priezvisko: ...................................................  mobil / e-mail:  .......................................................................... 

Meno psa/suky........................................................... chov. stanica..............................................................................  

vek psa/suky   ............................................................ mám záujem o výcvik /obrany, poslušnosť, stopy – podčiarkni 

Stupeň pokročilosti výcviku: doposiaľ bez výcviku □, ovláda základnú poslušnosť ✓ pravidelne (občas) navštevuje 
cvičisko □, má zloženú skúšku ........................................................  

 Pokyny k platbe: 
Poplatok osoba / deň  zahrňuje plnú penziu + ubytovanie = večera + nocľah + raňajky + obed + miestny poplatok  

 dospelá osoba  27 € / deň   
 dieťa do 12 rokov  24 € / deň  
            deti do  3 rokov bez nároku na lôžko ubytovanie zdarma, plná penzia 10 € 
            pes/noc v cene  

                                         

Platby uhrádzať:  prevodom z účtu na účet  
variabilný symbol: výcvikový víkend – 1101 (ubytovanie a výcvik) 

-                 výcvik – 5500 
Bankové údaje:  Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 3389/9, Žilina, 010 15 
Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava, Číslo účtu: IBAN  SK491100000000 2620862022  

       
Možnosť  platiť na mieste !
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