
Předběžné informace Chorvatsko 
 
Termín: 9.-16.9. 2018 
 
Místo: Seline – kemp Marin (GPS google mapy 44°16'19.1"N 
15°28'38.9"E), cca 750km z Brna, cca 880km z Prahy. 
 
Kemp: http://www.chatkychorvatsko.cz/informace-o-kempu.html 
 
Cena za chatky velice příznivá – záloha se platí na účet CK v 
českých Kč (např. v daném termínu při obsazení 5 lůžkové chatky 3 
lidmi 3000Kč za CHATKU), dále na místě po příjezdu doplatek v 
eurech + pes 100Kč/den. 
 
Po domluvě za menší poplatek za elektřinu by bylo možné domluvit 
navíc větší mrazák. 
 
Cena výcviku : 1. pes 130Euro, 2 psi stejného majitele 100Euro. Pes 
bez výcviku pouze poplatek v kempu. V ceně jsou veškeré 
pomůcky k výcviku včetně provozu motorového člunu s kapitánem. 
 
Doprava: individuální, doporučíme trasu, případně můžeme 
poskytnout kontakt na další účastníky, kteří mají místo ve vozidle. 
 
V případě zájmu o využití lodi a kapitána pro osoby bez psů – 
příspěvek na PHM a provoz lodi 500Kč/rodinu. 
 
Výcvik záchrany z vody probíhá hravou formou, pozitivně, s 
důrazem na pochopení cviku. Je vhodný i pro naprosté 
začátečníky. Stejně tak ale lze trénovat na konkrétní zkoušky 
záchrany z vody. Výcvik proběhne ve skupině max. 8 psů 
(plánujeme 2 skupiny), aby byla zajištěna náležitá úroveň výcviku. 
V případě zájmu je možné se individuálně domluvit na výcvik 
dovedností a poslušnosti např. odpoledne.  
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Místo výcviku poblíž kempu na pláži. Kvůli psům nelze přímo pod 
chatkami u kempu, ale je to cca 300m  – tedy bez nutnosti jezdit 
autem na výcvik (autem se dá zaparkovat cca 100m od výcvikového 
místa) 
 
V místě výcviku není příliš mnoho stínu, DOPORUČUJEME stan pro 
psa, mobilní slunečník, clonu apod. bude se hodit i do kempu.  
 
Po přihlášení Vám budou odeslány instrukce jak kontaktovat CK, 
která zašle instrukce k zaplacení zálohy a přihlášku/smlouvu. 
Storno, změnu počtu apod. vyřizujete sami dle podmínek CK. 
 
Zálohu 800Kč za výcvik / 1 psa zašlete do 30.6.2018 na účet: 
1583515018/3030 (Air Bank). Do zprávy pro příjemce napište své 
jméno a telefon. Doplatek za výcvik se bude vybírat na místě.  
 
Dotazy, připomínky pište na: magicofczech@gmail.com nebo do 
diskuze události 
https://www.facebook.com/events/397865190682436/  
 
Těší se na vás Eva a Lída 
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