Předběžné informace Chorvatsko jaro 2018
Termín: 26.5.-2.6. 2018
Místo: Kraljevica – kemp Oštro (GPS google mapy
https://www.google.cz/maps/@45.2715733,14.5607151,17z?hl=cs),
cca 640km z Brna, cca 780km z Prahy.
Kemp: http://www.jadran-hoteli.hr/accommodation/hotel-58camping-ostro
Ceník z roku 2017 zde:
http://www.jadran-hoteli.hr/assets/Cjenik_Ostro_2017.pdf
Ubytování: Chatky pro 4 osoby (2x 2 lůžka) – platba za celou
chatku, tedy doporučujeme se domluvit na spolubydlení, pokud ji
neobsadíte celou. Účastníkům můžeme poskytnout informace, kdo
shání spolubydlící. Záloha za ubytování se neplatí – vše na místě.
V případě potřeby by bylo možné domluvit do jedné z chatek větší
mrazák (maso pro psy, jiné potraviny).
Chatky jsou zděné, cca 30let staré, tomu odpovídá stav. V přízemí
kuchyně se základním vybavením (2 plotýnkový vařič, linka,
základní nádobí, stůl, židle, lednička s malým mrazákem), sociální
zařízení (WC, umyvadlo, sprchový kout), betonová zastřešená
terasa. V prvním patře 2x 2 lůžková ložnice (postele a matrace
relativně nové, skříň, stolek, starší koberec - tedy nevadí tolik
chlupy ze psů) se samostatným vchodem, menší terasa. Novější
sociální zařízení v kempu společné, do 50m od chatky. Autem je
možné parkovat v těsné blízkosti chatky. Chatky jsou umístěny pod
vzrostlými stromy (stín pro psy).
Cena výcviku : 1. pes 130 Euro, 2.pes stejného majitele 100 Euro.
Pes bez výcviku platí pouze poplatek v kempu (v případě zájmu o
využití lodi a kapitána pro osoby se psy bez výcviku – příspěvek na
PHM a provoz lodi 15 Euro/psa/pobyt). Cena výcviku zahrnuje
veškeré výcvikové pomůcky, včetně lodi s kapitánem. Cena
nezahrnuje poskytnutí aportů (doporučujeme min. 2 plovoucí pro
jednotlivého psa).

Záloha za výcvik je ve výši 800Kč/psa, splatná na účet
1583515018/3030 nejpozději do 1 měsíce před odjezdem. Do zprávy
pro příjemce uvádějte jméno a název akce “Chorvatsko Kraljevica” Doplatek 100 Euro na místě v kempu.
Výcvikové dny: neděle - pátek, v úterý volno. Volno lze přizpůsobit
počasí nebo dle stavu psů.
Místo výcviku na pláži na ostrově Krk – cca 10km. Cvičící plocha od
vozidel vzdálena do 50m. Platba pro osobní vozidlo na mostě směr
Krk je 35 kuna/průjezd (zpět se neplatí). Okraj pláže je porostlý
nižšími stromy a keři (stín pro psy, úvaz). Pláž je oblázková, vstup
do vody pozvolný, záliv bez ježků.
Výcviku se nemohou zúčastnit háravé feny, nemocní psi, agresivní
psi musí být zabezpečeni, případně používat náhubek.
Trenéři: Eva Káčerková, Lída Makkiová. Cvičit budou 2 skupiny,
max. počet je 8 psů v jedné skupině. Pro zájemce možnost přípravy
na zkoušky – s vyšší mírou preciznosti provedení a poslušnosti.
Doprava: vlastními auty, doporučíme trasu, případně můžeme
poskytnout kontakt na další účastníky, kteří mají místo ve vozidle.
Další podrobnější pokyny budou účastníkům zaslány cca 1 měsíc
před akcí, jiné dotazy pište na mail magicofczech@gmail.com

