Vážení členovia,
dňa 31.7.2021 sa uskutoční výcvikový deň psov. Podujatie organizuje Basset klub SR v
spolupráci LESY SR, Lesná správa Palárikovo a Klubom chovateľov bíglov Slovenska.
Výcvikový deň (VD) bude zameraný prioritne a najmä na farbiarské skúšky duričov, v
prípade záujmu aj farbiarské skúšky malých plemien, prípadne lesné skúšky malých plemien.
Na tomto VD by sa prejde skúšobný poriadok a disciplíny, ktoré vás na skúškach čakajú.
Začalo by sa spoločnou prednáškou a nasledovala by ,,práca,, v teréne. Ku každému psovi by
sa na disciplínach pristupovalo individuálne a absolvoval by aj umelo založenú stopu,
správanie pri výstrele a všetko čo ku skúškam patrí. Na tento deň samozrejme môžu prísť aj
nečlenovia klubov, iné plemená a rodinný príslušníci a priatelia a milovníci psov.
Prosíme členov, ktorí majú skúsenosti s absolvovaním pracovných skúšok psov a radi by
pomohli v rámci odbornosti a práce v teréne, aby sa ohlási hlavnému výcvikárovi BK
SR: Ing. MÁRIO PÁPEŠ, Tel.: 0948/492 747, Email:mario.papesdo@gmail.com
prípadne, aká koľ vek iná pomoc od členov je viac ako vítaná.

POZOR! Je potrebné dopredu nahlásiť počet psov + približný počet ľudí (počet psov - by sa
zabezpečil dostatočný počet stôp a samozrejme, pri dodržaní prísnych proti pandemických
opatrení sa postaráme aj o občerstvenie účastníkov). Hláste sa na e-mail:
bassetklubslovensko@gmail.com

POPLATKY (budú využité na organizáciu a zabezpečenia VD + občerstvenie). Platí sa na
mieste.
Za každého psa, ktorý sa výcviku priamo súčastí – 5 eur (v cene je aj občerstvenie pre
majiteľa psa)
Za každého účastníka bez psa, alebo som psom bez výcviku – 2,5 eur (v cene je občerstvenie)
V prípade kto sa chce prísť pozrieť a nemá záujem o občerstvenie je vstup bezplatný
Za každého psa si majiteľ zodpovedá sám, ako aj za prípadnú škodu ktorú pes spôsobí.
Prosíme, aby ste si psy držali vo vôdzkach, prípadne ovládateľnosti vášho psa, na voľno ale,
vo vašej blízkosti.

KEDY SA STRETNEME: 31.7.2021
MIESTO: Bažantnica Palárikovo
Vzdialenosť od Nitry: cca 38 km
Stretneme sa na mieste o 9.00 hod!
Link na google maps: https://www.google.com/maps/place/941+11+Pal%C3%A1rikovo-Ba
%C5%BEantnica/@48.0164685,18.0484587,12.42z/data=!4m5!3m4!
1s0x476b0f58efa332e7:0xa00f7d44d30bea0!8m2!3d48.02418!4d18.07112
Ďakujeme lesnej správe Palárikovo za ústretovosť a poskytnutie priestoru. Tešíme sa na
stretnutie.
Výbor BK SR

