Aura Canis, z. s.
pořádá seminář na téma

Příprava psa na canisterapeutickou zkoušku
Dne: sobota 8.10. 2022
Čas: 9:00 – 17.00hod
Místo konání: restaurace u Lípy, Babice u Šternberka 37, 785 01
Lektoři: Mgr. Zuzana Melichová
Jana Dohnalová
Seminář je určen pro:
• všechny začínající i zkušené zájemce o canisterapii a jejich psy, kteří uvažují či se již připravují na složení
canisterapeutické zkoušky
• pro všechny lidi zvažující, zda je jejich pes vhodný na canisterapii, či zvažují koupi štěněte a možnost stát
canisterapeutem je láká
Co můžete na semináři získat:
• rozšíření teoretických znalostí účastníka a vyzkoušení si praxe canisterapie s vlastními psy
• výměna a sdílení zkušeností z praxe canisterapie
• praktický nácvik jednotlivých disciplín canisterapeutické zkoušky
Program:
8:30 – 8:50 Registrace účastníků
9:00 Přivítání, představení se a zahájení semináře
9: 05 Dopolední část semináře
• seznámení se zkušebním řádem AC
• výběr a výchova štěněte
12.00 – 13:00 Pauza na oběd
13:00 – 16:30 Odpolední část semináře
• Každý z účastníků si vyzkouší všechny disciplíny zkušebního řádu.
Cena:
1500,- Kč /68,EUR účastník se psem u (káva, čaj a drobné občerstvení v ceně
1200,- Kč na osobu /55 EUR účastník bez psa
Uzávěrka přihlášek 5.10. 2022 nebo do naplnění max. kapacity.
Důležité je datum podání přihlášky!
Přihlásit se můžete pomocí online přihlášky
Přihláška bude platná až po přičtení poplatku na účet Aura Canis!
Poplatky uhraďte převodem na účet Aura Canis, z. s. KB Šternberk
č. účtu: 35-7135450297/0100.
Variabilní symbol: 1602
Specifický symbol: váš datum narození (ve tvaru ddmmrrrr), do zprávy pro příjemce napište: seminář a vaše
příjmení a jméno.
Zahraniční platba (určeno pro SK a další,) IBAN: CZ4201000000357135450297
BIC/SWIFT:KOMBCZPPXXX
Komerční banka,a.s.,Radniční 18,Šterberk
Bližší informace: Jana Dohnalová tel.732 130 785
e-mail: jana.canis@seznam.cz

Důležité informace k účasti na semináři:
1. Psi musí být očkovaní proti vzteklině – očkovací průkaz vezměte s sebou. Pes/fena musí být v dobrém
zdravotním stavu. Háravé feny jsou z účasti na semináři vyloučeny.
2. Pro svého psa si vezměte klec (kenelku), abyste si ho mohli odložit a mohl v klidu odpočívat.
3. Každý účastník semináře ručí za svého psa a případné škody, které pes způsobí.
4. Pes by měl mít postroj nebo obojek a vodítko. Vezměte si s sebou dostatek pamlsků na odměny a misku na
vodu pro svého psa.
5. Organizátor si vyhrazuje právo akci neuskutečnit, pokud se nepřihlásí minimální počet účastníků.
6. Neúčast přihlášeného účastníka není důvodem k vrácení platby.

Sponzoruje:
Aura Canis, z. s.

Ořechová 65, 785 01 Šternberk

www.auracanis.cz

