
Jarný výcvikový tábor SHK 
Duchonka Land 18. 5. - 22. 5. 2022 

Areál sa nachádza v blízkos3 obce Prašice, Topoľčany; info: www.duchonkaland.sk 

Hlavný organizátor: Tibor Suchánek - tel. 0905 505 712, e-mail: predseda@hovawart-klub.sk 
Príjem prihlášok ONLINE! Na: https://www.hovawart-klub.sk/aktuality/klubove-akcie/ 
Ubytovanie zabezpečuje: Juraj Adam - tel. 0948434790, e-mail: hospodar@hovawart-klub.sk  
Organizácia výcviku: Jaroslav Bacigál -  tel. 0905 700 968, e-mail: vycvik@hovawart-klub.sk 

     

Program a sprievodné akcie: 
Ubytovanie od utorka 17.5. do nedele  22. 5. 2022  
– Streda 18.5.  až  piatok  20.5. – výcvik  (3 výcvikové dni)    
– Piatok 20.5. výročná členská schôdza, voľby výboru SHK 
– Sobota 21.5.- Klubová výstava SHK,kontakt:Katarína Vargová, tel.0903316652                                                      
–                       e-mail: vystavy@hovawart-klub.sk 
– Nedeľa 22.5. – Zvod mladých a bonitácia, Kontakt: Daniela Klimáčková,  tel. 0907556 565 

                      e-mail: hlavnyporadca@hovawart-klub.sk 
Ubytovanie: 

• V chatách (6 izieb) , v 2- a 3- lôžkových izbách s balkónom a vlastným sociálnym zari-
adením, s možnosťou kúrenia. V 3- lôžkových izbách je možnosť prístelky. 

• Bez TV a kuchynky 
• Poplatok na jeden deň: ubytovanie + plná penzia 34 eur/dospelá osoba, 21 eur/dieťa do 15 r., 

10eur/dieťa do 6 r. bez nároku na lôžko 
• Poplatok za psa:  v prípade držania psa na izbe 10 euro/celý pobyt 
• Tábor začína večerou v utorok, končí v nedeľu obedom. 
• Je možné objednať si vegetariánsku, bezlepkovú stravu; v prípade záujmu to prosím uveďte do prih-

lášky na ubytovanie.  

Uzávierka prihlášok: 9. 5. 2022 
Ak bude pred uzávierkou kapacita ubytovania obsadená, prednosť majú záujemcovia o celý pobyt. 
Po tomto termíne nebudú prihlášky prijímané. Uprednostňujeme záujemcov o výcvik, no v prípade voľnej 
kapacity je možné aj ubytovanie bez výcviku.  
Poplatky za ubytovanie a stravu budú vyberané na mieste. 
Záujemcovia o výcvik bez ubytovania pošlú vyplnenú prihlášku a poplatok za výcvik. 
Zahraniční účastníci tábora môžu plaEť na mieste. 

Výcvik budú viesť fundovaní výcvikári. Výcvik bude prebiehať dvojfázovo, v  skupinách, podľa pokročilosti psov 
i psovodov. Výcvik začína v stredu  ráno o 9h!   
Poplatok za výcvik:              pre členov SHK 40 € (3 výcvikové dni)  
                                               pre nečlenov SHK 50 € (3 výcvikové dni)  
Poplatok je pevný bez ohľadu na počet dní, kedy sa skutočne výcviku zúčastníte! Aby výcvik priniesol želateľné vý-
sledky, je každý povinný zúčastniť sa všetkých troch výcvikových dní (výnimkou sú psy so zloženou skúškou)!  Striktne 
platí pre mladé psy a začiatočníkov! 

Povinná výbava na tábor 
pes: vodítko dlhé, vodítko krátke, (pre psov ktorí hryzú vodítko retiazka na uväzovanie), náhubok, obojok, predmet na 
aport, obľúbená hračka.  Postroj na obranu! PAMLSKY pre psa!!!! 
psovod: nepremokavé oblečenie a obuv! 

 
Záujemcovia o výcvik bez ubytovania vyplnia  prihlášku na  výcvik a priložia poplatok za výcvik.  
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Pokyny k platbe – jarný výcvikový tábor: 

Poplatok za ubytovanie a stravu budete uhrádzť v hotovosti po príchode na tábor. 
 
Poplatok osoba/deň  zahrňuje plnú penziu + ubytovanie   

CENA pri ubytovaní na 3 a viac nocí:  
 dospelá osoba  34 € /deň  
 dieťa do 12 rokov  26€ deň  
            deti do  3 rokov bez nároku na lôžko ubytovanie zdarma, plná penzia 10 € 
            jednorazový poplatok za psa na izbe 10 €  

   za prípadné voľné a nepoškodené (neznečistené) lôžko na izbe sa nedopláca. 
  

Poplatok za vycvik uhrádzať: 
prevodom z účtu na účet variabilný symbol:  výcvik – 5500 

pre členov SHK 40 €   
pre nečlenov SHK 50 €  

Bankové údaje: 
Názov účtu: Slovenský hovawart klub, Baničova 3389/9, Žilina, 010 15 
Názov banky: Tatra banka, a.s., Bratislava, Číslo účtu: 2620862022 / 1100 
IBAN: SK49 1100 0000 0026 2086 2022 

Pri úhrade nikdy neuhrádzajte rôzne platby jednou sumou! 
                                                     

POZOR! súbory priložené v online prihláške nesmú mať veľkosť viac ako 10MB. 

UPOZORNENIE!   

 V zmysle uznesenia z členskej schôdze SHK zo dňa  6.5.2005,  je pri odhlásení z výcvikového tá-
bora (dva týždne pred nástupom a menej) storno poplatok vo výške 20%  zo všetkých poplatkov  za tá-
bor, tzn. zo sumy za ubytovanie  a výcvik.  

Vrátenie peňazí za prípadné odhlásenie ubytovania počas tábora nebude možné! 
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