Coton Dance
seminář dogdancingu určený speciálně cotonkům
Cotonci se poslední dobou v dogdancingu/tanci se psem začínají čím dál tím víc prosazovat. A není to
jen tak náhodou. Tito malí bavlníčci jsou totiž moc šikovní a baví je dělat různé triky a přitom potěšit
páníčka. Přiveďte i svého cotonka a pojďte si zkusit pár cviků z tance se psem. Třeba právě ve Vás a
Vašem pejskovi se skrývá skvělý tým.

Termín:
20. 6. 2010 od 14 do 17 hodin

Místo konání:
Hala pro psy (V Lužích 818, Praha 4 – Libuš)
Doprava:
Autem: Parkovat je možné zdarma přímo před
budovou.
MHD: zastávka autobusu: U Libušské Sokolovny (bus
112, 171, 197, 198, 272, 331, 333 a 504).
Před budovou Essente se dejte po cestě do leva. Cesta
Vás zavede na dvůr. Na konci dvora, po levé straně
naleznete vstup H, kde je hala.

Instruktoři:
Veronika Hynková a Tereza Zůnová

Cena:
300,- Kč za jednoho cvičícího psa
Možnost platby:
• Převodem na účet: 670100-2206303372/6210 VS: 260610 Poznámka: Vaše jméno

Pro koho je seminář vhodný:
pro naprosté začátečníky i pro ty, kteří se doma už pár triků naučili

Obsah:
V první části semináře vám objasníme základy výcviku psa, samozřejmě se zaměřeníme na
tanec se psem (dogdancing, canine freestyle). Dozvíte se jak obecné informace o tomto sportu
tak základy pravidel, ale i zásady, které je dobré dodržovat při výcviku pejska. Zdůrazněny
budou i specifika výcviku cotonků.
Po teoretické části se pustíme do praktického výcviku dogdancingu,jako je například
podávání tlapek, slalom, chůze po zadních, couvání okolo psovoda, plazení, póza „mrtvý
pejsek a mnohé další.

Co s sebou:

• Spoustu pamlsků: hodí se např. sušené
nebo vařené maso
• Vodítko a obojek: nedoporučujeme flexi
vodítko
• Clicker: pouze pokud jste s ním už někdy
pracovali
• Blok na poznámky: čeká vás spousta
informací ☺
• Pejska a dobrou náladu

Ostatní info:
•
•

•
•
•

Psi musí být řádně očkovaní a v dobrém zdravotním stavu.
Všichni účastníci jsou povinni dbát pokynů organizačního týmu, instruktorů a
důsledně dodržovat provozní řád haly pro psy, který je uveřejněný na
www.halapropsy.cz
Přihlášky jsou platné až po zaplacení účastnického poplatku.
Seminář bude otevřen při minimální účasti 5 cvičících psů. V případě uzavření
semináře, pro malou účast vám bude poplatek v plné výši vrácen.
Účastnický poplatek není z důvodu vaší neúčasti vratný.

Organizátor akce:
Veronika Hynková
E- mail: veronika.hynkova@gmail.com
Tel: 775 087 550
Adresa: Pod Svahem 28, Praha 4 – Braník
www.dogdancing.cz
Rozhodnete-li se přihlásit na seminář, uděláte radost sobě i svému bavlníčkovi.

PŘIHLÁŠKA
Jméno a příjmení:
Kontakt (mobil, email):

Jméno psa:
Datum narození psa:
Úroveň výcviku*:
• Pár cviků z tance se psem už umíme z domova
• Ještě jsme nedělali žádný psí sport
• Dogdancing jsme ještě nedělali, ale věnujeme se jinému sportu (uveďte jakému)
*nevhodné vymažte

