Aura Canis, z. s.
pořádá seminář na téma

Úvod do canisterapie
Dne: 22. 4. 2017
Čas: 9:00 – 16:00
Místo konání: Skautská klubovna, Sokolovská 79, Hradec Králové 3, 500 03
Seminář je určen:

 především začátečníkům a laikům, kteří se o oblast canisterapie teprve zajímají
 pro lidi, kteří zvažují, zda je jejich pes vhodný na canisterapii, aby zjistili, co vše to obnáší a jak s ním
pracovat a připravovat ho
 k získání základních informací a teoretických znalostí (součástí není testování psů, psi účastníků se
semináře neúčastní), pro praktické ukázky budou využiti canisterapeutičtí psi přednášejících

Program:
8:30 – 8:50 Registrace účastníků
9:00 Uvítání a zahájení semináře
9:05 Dopolední část semináře
 co je canisterapie (co to je, formy a metody - jejich příklady),
 canisterapeutický pes – volba a výběr štěněte, jeho výchova a výcvik, péče o něj, canisterapeutické
zkoušky…)
 canisterapeut – práce jako tým, spolupráce s jinými pracovníky, nutnost vzdělávání…)
12.00 – 13:00 Pauza na oběd (Na oběd je možné využít nedaleké restaurace.)
13:00 – 16:00 Odpolední část semináře
 typy zařízení a klientů (praktické ukázky)
 diskuze
Uvedené časy jsou pouze orientační, vše bude upřesněno na akci.

Cena: 700,- Kč za osobu (drobné občerstvení v ceně).
Uzávěrka přihlášek: 7. 4. 2017 nebo do naplnění max. kapacity.
Důležité je datum na obálce nebo zaslaného emailu!
Přihlášky zasílejte poštou na adresu: Michaela Fikejzová, Čáslavky 51, 552 01 Dolany nebo na e-mail:
Fikejzova.Michaela@seznam.cz
K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení, jinak je přihláška neplatná.
Poplatky uhraďte složenkou nebo převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk,
č. účtu: 35-7135450297/0100.
Variabilní symbol: 301
Specifický symbol: váš datum narození (ve tvaru ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce napište: seminář a vaše
příjmení a jméno.

Bližší informace: Mgr. Michaela Fikejzová, mob.: 603 375 465,
e-mail: Fikejzova.Michaela@seznam.cz
Neúčast přihlášeného účastníka není důvodem k vrácení platby. Organizátor si vyhrazuje právo akci neuskutečnit,
pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků.

Sponzoruje:

Aura Canis, z. s.

Ořechová 65, 785 01 Šternberk

www.auracanis.cz

