Propozice na letní sraz WSS 2018
2. – 5. 8. 2018
Informace k organizaci:
-

Do 15. 7. 2018 zaslat vyplněnou přihlášku a potvrzení o platbě organizátorce akce
Tereze Tinglové.
Pokud do 15. 7. 2018 nebude platba uhrazena, přihláška nebude akceptována.

Místo srazu: Myslivecká chata v Kostelních Střimelicích (Praha-venkov).
http://www.mapy.cz/?x=14.8082078&y=49.9210065&z=18&l=-1
http://www.mapy.cz/zakladni?x=14.8090553&y=49.9179066&z=16&l=2&pano=1&pid=1
8325243&source=addr&id=10967699&q=kostelni+st%C5%99%C3%ADmelice+65
Areál není oplocený. V areálu žádáme o dodržování pokynů organizátorů!
Chata není napojena na rozvod elektřiny; jako její zdroj bude zajištěn benzínový generátor.
V chatě je k dispozici lednice. V místě není dostupná pitná voda z veřejného vodovodu.
Pro účastníky srazu bude zajištěna balená voda na pití i užitková voda. Sprchy budou
zajištěny. U chaty budou k dispozici dvě chemická WC. Chata prochází velkou
rekonstrukcí, v srpnu může být vše jinak (elektřina, voda).
Ubytování: Především ve vlastních stanech na louce okolo chaty.
Možnost ubytování v okolních penzionech.
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám.
Doporučujeme účastníkům srazu vzít s sebou přepravky pro psy (plastové,
kovové, látkové,…)
Stravování: čtvrtek – večeře – k dispozici bude pečivo, uzenina
Snídaně budou zajištěny po celou dobu srazu – pečivo, máslo, sýr, džem
Pití – po celou dobu srazu bude k dispozici čaj, káva (mléko, cukr).
Obědy – pátek a sobota – budou zajištěny v okolních restauracích (vlastní
platba).
Večeře – pátek a sobota – grilování na chatě.
Dovezené tekuté i netekuté krajové speciality budou vítány.

Možnosti ubytování:
Hrusická hospoda
http://hrusickahospoda.cz/ubytovani
Ubytování Hrusice
http://www.ubytovanihrusice.cz/
Penzion Jaro
http://www.pensionjaro.eu/index.htm
Hotel Ostende
https://www.hotel-ostende.cz/
Upozornění: v místě konání srazu budou vyznačeny plochy pro stany a plochy pro
výcviky (agility, psí triky, poslušnost), kde bude zakázán volný pohyb psů.
Na této ploše budou psi na vodítku a pod dohledem majitele.
Mimo tyto plochy mohou být psi „na volno“, ale opět pod dohledem
majitelů.
V areálu budeme dodržovat čistotu – nejen po nás, ale i po svých psích
miláčcích.

Pořadatel neručí za ztrátu psa, uhynutí, ani za škody psem způsobené.

Program
Čtvrtek:
Pátek:

od 15:00 příjezd účastníků, stavění stanů, večeře
9:00 – oficiální zahájení letního srazu WSS 2018
dopoledne – začátek výcviku – ukázka poslušnosti WSS
lovecký výcvik – pole, voda
nelovecký výcvik – poslušnost, agility
oběd
odpoledne – soutěže, coursing, příprava pobarvených stop

Sobota:

dopoledne – práce na pobarvených stopách, lovecký výcvik – les
nelovecký výcvik (poslušnost, agility, psí triky) nebo procházka
oběd
odpoledne – coursing

Neděle:

dopoledne – balení, úklid areálu
Odpoledne – výlet

Program je pouze orientační!!

