Víkend pro pejsky s Dog Therapy
17.-19.9.2021

Místo konání:
Hotel La Port
Dyjákovičky (u Znojma) 198
Cena:
3.000 Kč (max. 2 osoby a 2 psi)
Cena nezahrnuje případné ubytování ani stravu
Platební údaje:
3211492088/6800

Program víkendového pobytu
Pátek – 17.9.
– od 15 hod. je check in - příjezd na hotel
– od 17 – 19 hod. - seznámení se s programem, se všemi účastníky a
pejsky
– večeře
Sobota – 18.9.
–
–
–
–
–
–

snídaně
*od 10:30 – 13:30 hod. teoretická část
oběd
*od 15:15 – 19 hod. praktická část se psy
večeře
individuální řešení problémů, volná zábava

Neděle – 19.9.
– snídaně

–
–
–
–

od 10:30– 11:00 hod. teoretická část – shrnutí pobytu + tréninkový plán
od 11 hod. check out – opuštění pokoje
od 11:30 socializační procházka k vodě
v 15 hod. konec programu/pobytu
*Náplň teoretické části víkendového pobytu

1.
2.
3.
4.

Jak psi myslí a chápou svět?
Co psy v životě nejvíce motivuje?
Řešení nejčastějších problémů nežádoucího chování
Moderní trénink psů – výuka komunikace se psem
*Náplň praktické části víkendového pobytu

1. Motivační osa
2. Trénink a naučení základních povelů/signálů – sedni, lehni, ke mně, k
noze a jdeme
3. Správně směrovaná chůze na vodítku
4. Socializační procházka

Informace k ubytování
Cena za noc - od 790 Kč - 990 Kč
Cena za pejska na noc - 100 Kč
• za ubytování se platí předem (na recepci v době příjezdu)
Snídaně – 150 Kč/1 osoba
Oběd + večeře – ála carte nebo menu (upřesnění dle požadavků a počtu osob,
po domluvě)
Nákup potravin – Znojmo (8 km), obchodní centrum Freeport Hatě (5 km)
Hotel je Dog Friendly, takže pobyt s pejsky je naprosto bezproblémový, přesto
vás však prosím dbejte na bezpečnost a osobní integritu Vašeho i ostatních
psů tím, že budete mít svého psa pod kontrolou a budete především v době
praktické výuky dbát mých pokynů!

Účastnit se pobytového víkendu mohou VŠICHNI pejsci bez rozdílu rasy,
věku anebo (bez)problémového chování.
Co si vzít s sebou?

–
–
–
–
–
–
–

poznámkový sešit + psací potřeby
MNOHO!!! pamlsků a granulek + PAMLSKOVNÍK
misky + oblíbený pelíšek
deku
delší PEVNÉ vodítko
obojek
pohodlné oblečení

Jakékoliv další k pobytu otázky směřujte bez obav na moji osobu.
Dana Navrátilová
Dog Therapy
tel. číslo: 604 548 857
email: dogtherapy@dananavratilova.cz
Hotel La Port
Dyjákovičky 198
tel. číslo: 777 111 101

